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SŁOWO WSTĘPNE

Niniejsza książka powstała w ramach projektu wydania serii nowych podręczników do nauk
pomocniczych historii, finansowanego z grantu MNiSW, koordynowanego przez Instytut
Historii Polskiej Akademii Nauk. W trakcie wstępnych dyskusji autor doszedł do wniosku,
że nie ma dziś sensu pisanie obszernego podręcznika dyplomatyki osmańsko–tureckiej,
adresowanego w języku polskim do polskiego odbiorcy. Po pierwsze, polski Czytelnik ma
do dyspozycji wydany w 1955 r. Zarys dyplomatyki osmańsko–tureckiej autorstwa Ananiasza Zajączkowskiego i Jana Reychmana. O jego ciągłej przydatności najlepiej świadczy fakt, że w 1968 r. ukazała się w prestiżowym wydawnictwie Mouton jego rozszerzona
wersja angielskojęzyczna. Z kolei na jej podstawie dokonano tłumaczenia tureckiego, które ukazało się w 1993 r. w oficjalnym wydawnictwie Naczelnej Dyrekcji tureckich archiwów państwowych1. Pomimo znacznej dezaktualizacji, zwłaszcza w zakresie bibliografii,
oraz pominięcia szeregu typów dokumentów, szerzej udostępnionych badaczom w wyniku
otwarcia archiwów tureckich dopiero w ostatnich dekadach XX w., jest to wciąż najlepszy
podręcznik paleografii i dyplomatyki osmańsko–tureckiej nie tylko w języku polskim, ale
też angielskim2.
Po drugie, liczba badaczy i adeptów (tj. doktorantów), zajmujących się w Polsce dziejami krajów muzułmańskich doby nowożytnej i korzystających ze źródeł orientalnych, nie
przekracza obecnie — przy optymistycznym szacunku — kilkunastu osób i nie wydaje się,
by w najbliższych latach miała się znacznie powiększyć. Pisanie książki adresowanej do kilkunastu osób nie jest ekonomicznie uzasadnione. Ponadto badacze poważnie zajmujący się
dziejami Turcji znają z reguły język turecki oraz podstawowe języki zachodnie (o tych wymaganiach zob. Rozdział I) i mogą korzystać ze specjalistycznej literatury powstałej w tych
językach.

A. Zajączkowski, J. Reychman, Zarys dyplomatyki osmańsko–tureckiej, Warszawa 1955; tychże, Handbook
of Ottoman–Turkish Diplomatics, revised and expanded translation by A. S. Ehrenkreutz, edited by T. Halasi–
Kun, The Hague–Paris 1968; tychże, Osmanlı–Türk Diplomatikası El Kitabı, Istanbul 1993.
2
Decyzja przetłumaczenia polskiego podręcznika na angielski zapadła już w 1956 r. na spotkaniu kilku osmanistów pracujących na amerykańskich uczelniach, w którym uczestniczyli m.in. tak wybitni uczeni, jak Hamilton A. R. Gibb i Bernard Lewis. Głownym promotorem pomysłu był węgierski uczony Tibor Halasi–Kun,
zatrudniony wówczas na nowojorskim uniwersytecie Columbia. Amerykańscy studenci nie znali z reguły niemieckiego, co uniemożliwiało im korzystanie z klasycznej literatury osmanistycznej pisanej w tym języku.
Praca dwóch polskich orientalistów miała też tę zaletę, że była świeżo wydana. Przygotowanie angielskiego
tłumaczenia przeciągnęło się ponad 10 lat. Pozytywnym aspektem opóźnienia było poszerzenie i uaktualnienie książki, zwłaszcza w zakresie bibliografii.
1
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Wydawało się natomiast celowe napisanie książki, w której autor podzieli się z Czytelnikiem swą fascynacją dziejami Imperium Osmańskiego, a także Chanatu Krymskiego3 oraz
nakreśli problematykę badawczą i zadania czekające przyszłych adeptów tej dyscypliny.
Opracowanie to adresowane jest do historyków nieosmanistów, pragnących dowiedzieć się,
na jakie pytania badawcze mogą odpowiedzieć źródła osmańsko–tureckie (a na jakie nie
mogą), a także turkologów, dla których — podobnie zresztą jak dla samych Turków — język
osmańsko–turecki sprzed reformy alfabetu (1928) i towarzyszących jej reform językowych
pozostaje w dużym stopniu językiem obcym, wymagającym dodatkowych studiów. Po pozycję tę może też sięgnąć student I roku dowolnych studiów humanistycznych, zastanawiający się nad możliwymi ścieżkami dalszej kariery. Inspiracją dla autora była podobnie ujęta
książka niemieckiej uczonej Suraiyi Faroqui pt. Approaching Ottoman History. An Introduction to the Sources, adresowana do ewentualnych przyszłych adeptów osmanistyki, mająca
jednak szerszy zakres i poświęcająca więcej uwagi najnowszym badaniom oraz autorefleksji
historyka–osmanisty piszącego w epoce postmodernizmu i studiów postkolonialnych4.
W epoce przyspieszonej globalizacji, odżycia stereotypów religijnych po wydarzeniach
11 września, a także rosnącej roli Turcji i muzułmanów w polityce i życiu codziennym Unii
Europejskiej badanie dziejów krajów muzułmańskich, przez wieki sąsiadujących z chrześcijańską Europą i uczestniczących w europejskiej polityce, jest niewątpliwie zadaniem fascynującym. Należy jednak pamiętać, że wymaga to od badacza benedyktyńskiej niekiedy
cierpliwości w zgłębianiu tajników dawnych języków i pisma. Nie można też oczekiwać,
by badania takie miały kiedyś przybrać w Polsce charakter masowy, a katedry historii krajów islamu rozwijać się na wszystkich krajowych uczelniach (nawet w przypadku znalezienia odpowiednich kandydatów)5. Niedawne doświadczenia znacznie bogatszych krajów, jak
choćby Holandii czy Niemiec, wykazują, że odnośne ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego łatwo ulegają pokusie zamykania „egzotycznych” kierunków w imię cięcia wydatków
i nieśmiertelnej zasady „nasza chata z kraja”.
Wiadomości o specyfice dokumentów krymskotatarskich i kancelarii Chanatu Krymskiego znajdzie Czytelnik pod koniec poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów, poświęconych przede wszystkim liczniej zachowanym dokumentom osmańskim. Świadomie pominięto natomiast w niniejszej książce problematykę kancelarii safawidzkiej Persji. Wprawdzie w polskich zbiorach zachowało się kilka XVII–wiecznych dokumentów
perskich, sporządzonych w językach perskim i tureckim, jednak brak bezpośredniego sąsiedztwa zdecydował
o sporadyczności kontaktów politycznych mimo istnienia ożywionej wymiany handlowej. Czytelnika zainteresowanego kancelarią safawidzką można odesłać do literatury specjalistycznej, począwszy od podręcznika
paleografii perskiej Lajosa Feketego (Einführung in die persische Paläographie: 101 persische Dokumente,
aus dem Nachlass des Verfassers herausgegeben von G. Hazai, Budapest 1977) oraz opatrzonego bogatą bibliografią repertorium dokumentów perskich, zachowanych w rozmaitych zbiorach, pióra Berta Fragnera [Repertorium persischer Herrscherurkunden. Publizierte Originalurkunden (bis 1848), Freiburg im Breisgau 1980].
Wciąż użyteczna jest też praca Seraji Szapszała, Wyobrażenia świętych muzułmańskich a wpływy ikonograficzne katolickie w Persji i stosunki persko–polskie za Zygmunta III, Wilno 1934. Zawiera ona m.in. faksymile, opis
i tłumaczenie dwóch zachowanych w zbiorach polskich listów szacha Abbasa Wielkiego.
4
S. Faroqhi, Approaching Ottoman History. An Introduction to the Sources, Cambridge 1999.
5
Poproszony kiedyś przez zagranicznego kolegę o dostarczenie listy wszystkich polskich historyków osmanistów, zauważyłem ironicznie, że Osmanowie nie podbili niestety wystarczającej liczby prowincji dawnej
Rzeczypospolitej, by wyżywić dziś u nas więcej niż jednego osmanistę. W tym względzie w znacznie „szczęśliwszej” sytuacji są badacze z Bułgarii czy Węgier.
3
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Rozdział 1.

JAK ZOSTAJE SIĘ OSMANISTĄ?

1.1. ŹRÓDŁA FASCYNACJI
Mimo słabnącego nawyku czytania książek wśród młodszych pokoleń Polaków proza
Henryka Sienkiewicza ma u nas wciąż grono wiernych entuzjastów. Ceny obrazów Józefa
Brandta, osiągane ostatnio na aukcjach, wykazują też, że nawet nowe polskie elity finansowe nie są wolne od kresowych fascynacji. Piszący te słowa nie zamierza się wypierać, że
także w jego przypadku sienkiewiczowskie obrazy z dzieciństwa wywarły pewien wpływ na
dokonany przed laty wybór tematu pracy doktorskiej1. Imperium Osmańskie jawiło mi się
jako najmniej znany sąsiad dawnej Rzeczypospolitej, do którego poznania trzeba w dodatku
zgłębić szereg tajemniczych języków i szyfrów. Fakt, że ukończyłem klasę matematyczną,
a moi koledzy, idący na studia informatyczne, fascynowali się wówczas fortranem i innymi
wczesnymi językami programowania, pomógł mi polubić pismo sijakat i osmańskie księgi
skarbowe, które zapewne odstręczyłyby typowego humanistę.
Znacznie poważniejsze powody zajęcia się Imperium Osmańskim znalazłem na studiach
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza na niezwykle inspirujących seminariach Mariana Małowista i Antoniego Mączaka. Na seminariach dyskutowaliśmy prace Fernanda Braudela, który wierzył, że o funkcjonowaniu społeczności ludzkich
w dużym stopniu decydują czynniki geograficzne i — jak powiedzielibyśmy dziś — ekologiczne, a nie wyznawana religia czy przynależność etniczno–rasowa. Przyjmując, że zjawiska i procesy historyczne, obserwowane przezeń w zachodniej, „chrześcijańskiej” części
basenu Morza Śródziemnego, musiały znajdować analogie u jego wschodnich „muzułmańskich” wybrzeży, Braudel, nieznający języków wschodnich, zaprosił do współpracy tureckich historyków. Jego wieloletnia naukowa korespondencja z Ömerem Lutfi Barkanem, wybitnym tureckim badaczem i ówczesnym dyrektorem archiwów tureckich, znalazła odbicie
m.in. na łamach słynnego francuskiego czasopisma Annales.
Jeszcze większe dyskusje wywołało — także w Polsce — pojawienie się w latach 1974
i 1980 dwóch tomów książki Immanuela Wallersteina The Modern World–System, dedykowaRozbudowana i uzupełniona wersja została wydana w postaci książki; zob. D. Kołodziejczyk, Podole pod
panowaniem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672–1699, Warszawa 1994. Choć książka nawiązuje do Pana Wołodyjowskiego i jest poniekąd jego niefabularnym przedłużeniem, nie można tego powiedzieć o języku narracji, choć i tak starałem się unikać naukowego żargonu. Mojej żonie — niespecjalistce — jej przeczytanie
zajęło ponad rok, co i tak świadczy o wielkiej miłości.

1
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nej notabene przez autora dwóm historykom: Fernandowi Braudelowi i Marianowi Małowistowi. Autor śledził początki procesu, który dziś nazywamy potocznie globalizacją. Twierdził
on, że już w XVII w. zarysował się światowy system gospodarczy, którego centrum stanowiła
giełda w Amsterdamie i poprzez który Europejczycy stopniowo narzucili hegemonię innym
częściom świata, którym przypadła rola peryferii, zaopatrujących centrum w surowce i tanią
siłę roboczą. Ożywioną dyskusję wywołała kwestia, czy i kiedy poszczególne kraje, takie jak
Rosja, Imperium Osmańskie, Indie, czy Chiny zostały włączone w światowy system gospodarczy i jaki wpływ wywarło to na ich dalsze dzieje. Także w tym przypadku owocna dyskusja nie była możliwa bez udziału lokalnych specjalistów, znających miejscowe języki i źródła
i mogących potwierdzić lub obalić błyskotliwe, lecz często kontrowersyjne tezy autora2.
Jednym z największych wydarzeń współczesnej humanistyki było ukazanie się w 1978 r.
książki Edwarda Saida Orientalism, która wywołała trwający do dziś rozwój tzw. studiów
postkolonialnych3. Autor w błyskotliwej filipice zarzucił europejskim orientalistom, piszącym
w XIX i XX w., świadome bądź nieświadome wysługiwanie się imperialistycznym rządom i kapitałowi oraz mentalne zdominowanie i skolonizowanie opisywanych mieszkańców „Orientu”,
przedstawianych typowo jako pasywnych, fanatycznych i irracjonalnych. Do kanonu orientalistycznych przedstawień należały takie pojęcia, jak „orientalny despotyzm” i „wschodnia
korupcja”, czy przedstawianie Imperium Osmańskiego jako „chorego człowieka znad Bosforu”4, znajdującego się jakoby na drodze ku nieuchronnej zagładzie już od końca XVI w. Said
wykazał, że po dziś dzień opisy Orientu pióra zachodnich dyplomatów, dziennikarzy, a nawet
profesorów uniwersyteckich pełne są nie zawsze uświadamianych stereotypów, których źródła
można śledzić wstecz aż po obraz azjatyckich barbarzyńców, nakreślony przez Herodota. Błyskotliwym dopełnieniem tez Saida na gruncie osmanistyki była wydana w 1986 r. monografia
amerykańskiego badacza Cornella Fleischera, poświęcona osmańskiemu pisarzowi Mustafie
Alemu, a zwłaszcza roli, jaką nadano mu pośmiertnie w zachodnim dyskursie naukowym5. Ten
wiecznie sfrustrowany osmański biurokrata i mizantrop, żyjący w końcu XVI w., przedstawiał
współczesne mu osmańskie społeczeństwo jako znajdujące się w stanie postępującego upadku
i zgnilizny6. Według Fleischera to właśnie przesądziło o powodzeniu Mustafy Alego w oczach
XIX–wiecznych zachodnich orientalistów. Tezy głoszone przez osmańskiego pisarza zdawały
się dowodzić, że sami Osmanowie widzieli już w końcu XVI w. nieuchronność zmierzchu swej
cywilizacji. To, że europejscy profesorowie, odkrywający pisma Mustafy Alego i bezkrytycznie
powtarzający jego argumenty, mieli nierzadko dodatkowe etaty w petersburskim, wiedeńskim,
czy paryskim ministerstwie spraw zagranicznych, mówi nam wiele o klimacie intelektualnym,
w jakim powstawały ich prace. Wszak w interesie ich mocodawców było przedstawianie pańW całości poświęcony został tym kwestiom zbiorowy tom The Ottoman Empire and the World Economy,
edited by H. Islamoğlu–Inan, Cambridge 1987.
3
Zob. polskie wydanie: E. Said, Orientalizm, Warszawa 1991.
4
Autorem tego określenia był notabene rosyjski car Mikołaj I.
5
C. Fleischer, Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire. The Historian Mustafa Ali (1541–1600),
Princeton 1986.
6
By znaleźć przekonującą analogię, wyobraźmy sobie, jaki obraz współczesnej Polski wyrobiłby sobie przyszły czytelnik, który za 400 lat dostałby do ręki stenogram przemówień Antoniego Macierewicza, nieskonfrontowany z żadnym innym źródłem.
2
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stwa osmańskiego jako organizmu nieuleczelnie chorego i zdegenerowanego, by uzasadnić
aneksje kolejnych prowincji czy narzucaną kontrolę, mającą rzekomo na celu ochronę osmańskich poddanych przed własnym niewydolnym i tyrańskim rządem. Polskiemu czytelnikowi
nieuchronnie nasunie się tu analogia z czarnym obrazem przedrozbiorowej Rzeczypospolitej,
jaki kreślił w końcu XIX w. rosyjski „rządowy” historyk Dmitrij Iłowajski.
Mistrzowska krytyka źródłowa pisarstwa Mustafy Alego, przeprowadzona przez Fleischera,
zachęciła wielu badaczy, by zamiast do politycznych pamfletów, mówiących więcej o emocjach
autorów niż zewnętrznej rzeczywistości, sięgnąć do nieprzebranych zasobów źródeł przechowywanych w osmańskich archiwach. Rosnący sceptycyzm wobec pełnych stereotypów zachodnich raportów dyplomatycznych7 również skłaniał do zajrzenia do osmańskich archiwów,
by skonfrontować znalezione tam dane z relacjami cudzoziemców. Szczęśliwie właśnie w końcu lat osiemdziesiątych XX w. rząd turecki zdecydował się szerzej otworzyć osmańskie archiwa,
dotąd dostępne jedynie dla garstki wybrańców. Dziś na szczęście trudno już sobie wyobrazić,
by autor pracy naukowej dotyczącej Imperium Osmańskiego opierał się wyłącznie na źródłach
zachodnich. Tymczasem jeszcze przed kilkudziesięciu laty było to akceptowaną normą.
Ostatnim wreszcie powodem, zachęcającym do badania dziejów Imperium Osmańskiego,
a także szerzej krajów muzułmańskich i pozaeuropejskich, jest widoczne od wielu lat odchodzenie światowej historiografii od europocentryzmu, co zapowiadał już przed ponad pół wiekiem wybitny francuski historyk Marc Bloch. Tacy autorzy, jak Kenneth Pomeranz czy John
Darwin pytają dziś wprost, czy okres hegemonii europejskiej od schyłku epoki nowożytnej po
połowę XX w. nie był po prostu chwilową aberracją rozwojową, po której świat powraca do
dawnej równowagi, której charakterystyczną cechą jest m.in. dominująca rola Azji, a zwłaszcza Chin i Indii, w gospodarce światowej8. Warto zresztą pamiętać, że muzułmanie od wieków
byli obecni w samej Europie. Muzułmańskim budowniczym zawdzięczamy najpiękniejsze
zabytki średniowiecznej Hiszpanii i Sycylii, a wielowiekowa obecność islamu na Bałkanach
trwale ukształtowała tożsamość i kulturę ich mieszkańców. W Europie leżał też Chanat Krymski, ostatni spadkobierca imperium Czyngis–chana, wchłonięty przez Rosję dopiero w 1783 r.

1.2. NIEZBĘDNE UMIEJĘTNOŚCI
Zważywszy niewielką (poza Turcją) liczbę adeptów podejmujących dziś badania dziejów
Imperium Osmańskiego, nie ma na świecie wielu ośrodków bezpośrednio przygotowujących
studentów do zawodu osmanisty. Dwie typowe ścieżki wiodą poprzez studia historyczne
Miażdżącą krytykę amatorszczyzny amerykańskich dyplomatów w dobie I wojny światowej, nieznających
języków obcych i skazanych w zbieraniu informacji na dobrą wolę (nie zawsze bezinteresowną) miejscowych
tłumaczy oraz dostosowujących treść raportów, słanych do Waszyngtonu, do bieżących potrzeb amerykańskiej
polityki wewnętrznej, przedstawił amerykański historyk Heath Lowry w swej książce: The Story Behind Ambassador Morgenthau’s Story, Istanbul 2001.
8
Zob. K. Pomeranz, The Great Divergence. China, Europe, and the Making of the Modern World Economy,
Princeton 2000; J. Darwin, After Tamerlane. The Global History of Empire since 1405, London 2007.
7
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lub studia filologiczno–kulturoznawcze. W pierwszym przypadku student najpierw zdobywa typowy warsztat historyka, a następnie — często już na etapie studiów doktoranckich
— podejmuje naukę języków wschodnich niezbędnych do pracy nad źródłami i korzystania
z literatury naukowej. Od badacza Imperium Osmańskiego trzeba oczekiwać znajomości
współczesnego języka tureckiego oraz historycznego języka osmańsko–tureckiego, który
zwłaszcza w wiekach XVI–XVIII cechował się ogromną liczbą zapożyczeń leksykalnych,
a nawet morfologicznych z języków arabskiego i perskiego. Bardzo wskazana jest więc
także przynajmniej bierna znajomość tych dwóch ostatnich języków. Po pierwsze, ułatwia
ona zrozumienie tekstów osmańskich, choć należy pamiętać, że ten sam wyraz pochodzenia arabskiego może mieć inne znaczenie w tekście arabskim, inne w perskim, a jeszcze
inne w osmańsko–tureckim. Po drugie, języki arabski i perski były w Imperium Osmańskim
używane obok osmańsko–tureckiego: arabski był językiem teologii i nauki (np. medycyny
i astronomii), odgrywając podobną rolę jak łacina w średniowiecznej i wczesnonowożytnej
Europie, natomiast perski był ulubionym językiem poezji dworskiej, a także poezji sufickiej.
Niedoścignionym mistrzem tej ostatniej był pochowany w Konyi w 1273 r. perski poeta
Dżalaluddin Rumi, czczony dziś zarówno w Iranie, jak i w Turcji jako „narodowy wieszcz”9.
Tytułowany przez uczniów „Naszym Mistrzem” (pers. Moulana, w tur. wymowie Mevlana), jest patronem działającego do dziś religijnego bractwa mewlewitów, zwanych w Polsce potocznie tańczącymi derwiszami. Wiele perskich zwrotów i konstrukcji gramatycznych
zachowało się ponadto w języku osmańskiej biurokracji skarbowej, której źródła sięgają
czasów seldżuckich, gdy perski był językiem sułtańskiej kancelarii. Ideałem wykształconego członka dawnych osmańskich elit była więc biegła znajomość elsine–i selase (dosł.
ar.>tur. „trzech języków”) i takiż ideał powinien przyświecać dzisiejszym badaczom pragnącym zgłębić świat duchowo–intelektualny tychże elit, choć jest to bez wątpienia zadanie
niezmiernie trudne, a niekiedy wprost mało realistyczne. Student, który poświęcił już kilka
lat na opanowanie zawodu historyka, musiałby poświęcić po kilka lat na intensywną naukę
każdego z trzech języków, której uzupełnieniem powinny być dłuższe staże w Turcji, Iranie
i jednym z krajów arabskich. W praktyce więc coraz więcej badaczy–historyków zadowala
się znajomością języka osmańsko–tureckiego, która wystarcza do zrozumienia większości
osmańskich dokumentów państwowych i większości kronik (poza lokalnymi kronikami powstałymi np. w Syrii, Egipcie czy Jemenie). W takim wypadku znajomość arabskiego i perskiego ograniczać się będzie do kilku standardowych formuł, spotykanych w formularzu
osmańskich dokumentów czy na kamiennych inskrypcjach. Pewną pociechę stanowić może
fakt, że także wielu osmańskich skrybów dysponowało jedynie powierzchowną znajomością
arabskiego i perskiego, a w pisanych przez nich tekstach nierzadko spotykamy błędy ortograficzne i gramatyczne.
Można zakładać, że student rozpoczynający swoją drogę naukową od studiów filologicznych, a dopiero później decydujący się na podjęcie badań historycznych, będzie przygotowany językowo lepiej od studenta idącego drogą odwrotną. Jest to w zasadzie prawda, dotyczy
jednak z reguły znajomości tylko jednego, „pierwszego” języka wschodniego. Programy naNiewielki wybór poezji Rumiego w polskim przekładzie Władysława Dulęby zawiera Drugi dywan perski,
wybrał i przetłumaczył W. Dulęba, Kraków 1980, s. 218–284.

9
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uczania kierunków filologicznych nie tylko na polskich uczelniach od lat odchodzą od dawnej
erudycyjności na rzecz praktycznej znajomości języka mówionego, a niekiedy także biegłej
znajomości dialektów przydatnych w pracy w danym kraju (np. dialektu egipskiego na arabistyce czy dialektu teherańskiego na iranistyce). Typ XIX–wiecznego akademika, znającego
tajniki Koranu, perskiej poezji Hafiza, a przy tym władającego osmańskim językiem dworskim
— skądinąd zawsze nieco wyidealizowany — odchodzi zdecydowanie w przeszłość. Można
zresztą poważnie zapytać, czy poświęciwszy długie lata na naukę kilku języków orientalnych,
student znalazłby jeszcze czas i siły na bieżące śledzenie trendów i dyskusji historiograficznych oraz ich twórcze zastosowanie na „swoim” obszarze, a także — mniej już poważnie —
jak takie kilkunasto– bądź kilkudziesięcioletnie studia zmieściłyby się w systemie bolońskim,
przewidującym łącznie 9 lat na wszystkie trzy etapy wyższej edukacji, zwieńczonej doktoratem. Co gorsza, jak zobaczymy niżej, kwalifikacje językowe, wymagane bądź oczekiwane od
przyszłego osmanisty, bynajmniej nie ograniczają się do znajomości języków orientalnych.
O ile współczesnych języków tureckiego, arabskiego, czy perskiego można się uczyć zarówno na kilku polskich uczelniach, jak i na kursach organizowanych poza ich murami, inaczej jest z „martwymi” językami używanymi niegdyś w islamskich kancelariach. Ponieważ
większość studentów i studentek turkologii interesuje się dziś raczej literaturą i problematyką
bieżącą niż „zamierzchłymi” czasami osmańskimi, trudno znaleźć większą grupę chętnych
do nauki języka osmańskiego, w dodatku o zbliżonych wstępnych kwalifikacjach językowych i silnej motywacji10. Równie trudno znaleźć wykładowców chętnych i kompetentnych
do prowadzenia takich zajęć. Najefektywniejsze znane mi przykłady nauki „martwych” języków polegały na zajęciach mistrz — uczeń, w których na jednego profesora przypadał
jeden adept. Rzecz jasna, takie zajęcia nie są uznawane ani finansowane przez odnośne ministerstwa i władze uczelniane, więc prowadzący nie może ich zaliczyć do pensum dydaktycznego. W ten sposób przed laty sam zaciągnąłem dług wobec ś.p. dra Wojciecha Hensla,
który raz w tygodniu podczas godzinnych spotkań pomagał mi tłumaczyć osmańską kronikę
Silahdara, a następnie fragmenty osmańskich źródeł rękopiśmiennych, nad którymi pracowałem, przygotowywując pracę doktorską. Potem już jako postdoc na uniwersytecie w Princeton, pracując nad wydaniem defteru kamienieckiego, odbywałem przez semestr podobne
spotkania z najwybitniejszym osmanistą naszej epoki, prof. Halilem Inalcıkiem. Po latach
starałem się spłacić ten dług, odbywając podobne spotkania z własną doktorantką, z którą
czytaliśmy źródła krymskotatarskie, potrzebne do jej pracy doktorskiej. Takie spotkania nie
mogą oczywiście zastąpić setek godzin, które student sam musi poświęcić na samodzielną
lekturę tekstów w towarzystwie jedynie podręczników i słowników11. Stare powiedzenie, że
Obserwacja ta nie dotyczy wyłącznie Polski. Już po doktoracie uczestniczyłem za granicą w seminariach
organizowanych w Princeton, Monachium i Paryżu, poświęconych nauce języka osmańskiego oraz badaniu osmańskich dokumentów. Wszystkie charakteryzowały się niewielką liczbą studentów, w dodatku bardzo
zróżnicowanych pod względem kwalifikacji i motywacji.
11
Samodzielną naukę języka osmańskiego ułatwia istnienie kilku podręczników tego języka. Dla przykładu
można wymienić The Routledge Introduction to Literary Ottoman Korkuta Buğdaya z 2009 r. (angielskie
tłumaczenie niemieckojęzycznego podręcznika z 1999 r.), czy wznowiony niedawno rosyjski podręcznik
z 1925 r. autorstwa rozstrzelanego w 1938 r. turkologa Aleksandra Samojłowicza: Kratkaja učebnaja grammatika osmansko–tureckogo jazyka, Moskva 2002.
10
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orientalista ma tylko dwie drogi — zostać samoukiem lub nieukiem — wciąż w pełni zachowuje swą aktualność. W języku niemieckim istnieje notabene określenie Orchideenfächer,
które świetnie obrazuje typ kształcenia, niezbędny do wychowania specjalistów rzadkich,
a często unikatowych specjalności. Ten typ kształcenia jest szczególnie zagrożony dziś, gdy
wyższe uczelnie przypominają fabryki brojlerów, masowo wypuszczając kolejne roczniki
politologów i menedżerów.
Badacz dziejów Imperium Osmańskiego nie może się rzecz jasna ograniczać do znajomości języków orientalnych. Podstawowym językiem komunikacji międzynarodowej jest
dziś angielski, w którym powstaje ogromna część literatury naukowej. Ponadto angielski
jest ważnym językiem źródeł, od końca XVI w. bowiem nad Bosfor docierało wielu angielskich kupców, podróżników i dyplomatów. Sporządzali oni relacje i oficjalne raporty, z których część została opublikowana, a część spoczywa w londyńskich archiwach. Nie mniejsze
znaczenie zachowuje język francuski, pozostając zarówno językiem źródeł, jak i literatury
naukowej. Do czołowych centrów badań osmanistycznych należą dziś: Paryż, Strasburg,
Aix–en–Provence, Francuski Instytut Badań Anatolijskich (l’Institut Français d’études Anatoliennes) w Stambule oraz sieć francuskich instytutów rozmieszczonych w stolicach krajów
arabskich, prowadzących ożywioną działalność naukową i publicystyczną. We Francji ukazuje się też bodaj najlepsze na świecie czasopismo poświęcone dziejom ludów tureckich:
Turcica. Revue d’études turques. O roli niemieckiego niech świadczy fakt, że w tym właśnie języku napisano klasyczne podręczniki paleografii i dyplomatyki osmańsko–tureckiej
pióra Austriaka Friedricha Kraelitza–Greifenhorsta i Węgra Lajosa Feketego, a także zarys
dziejów osmanistyki Bułgara Valerego Stojanova (o tych pozycjach zob. niżej). Niezbędną
pomocą naukową pozostaje napisane w języku niemieckim (wprawdzie dostępne też we
francuskim przekładzie) w I połowie XIX w. wielotomowe dzieło austriackiego uczonego Josepha von Hammera: Geschichte des Osmanischen Reiches. Wreszcie w języku niemieckim publikował Friedrich Giese, niemiecki badacz z Wrocławia, który przed II wojną
światową przygotował pionierskie edycje najstarszych osmańskich kronik. Oprócz angielskiego, francuskiego i niemieckiego warto pamiętać też o włoskim, choćby z tego względu,
że w tym języku sporządzali bogate i szczegółowe raporty bailowie weneccy, reprezentanci
najdłużej działającej zagranicznej misji dyplomatycznej w Imperium Osmańskim, czynnej
w Stambule od XV w. Także sama kancelaria sułtańska używała włoskiego, jak również łaciny w korespondencji z państwami chrześcijańskimi, w tym z dworem polskim. Pewną ulgę
może przynieść Czytelnikowi opinia autora, że znajomość rosyjskiego, choć niewątpliwie
bardzo przydatna, wydaje się osmaniście mniej niezbędna, zwłaszcza jeżeli zajmuje się on
tylko okresem do 1700 r., gdy kontakty turecko–rosyjskie były jeszcze dość sporadyczne.
Znajomość rosyjskiego jest za to bezwzględnie konieczna dla badacza studiującego sprawy
tatarskie. Warto w tym miejscu podkreślić, że rosyjska orientalistyka, kwitnąca w XIX w.
i pierwszych dekadach XX w., lecz poważnie okaleczona w dobie czystek stalinowskich, odradza się ostatnio z wielkim dynamizmem, a zaledwie drobna część prac rosyjskich badaczy
dostępna jest w języku angielskim.
Jeśli przedstawione wyżej oczekiwania wydają się Czytelnikowi mało realistyczne i zawyżone, na pociechę mogę przedstawić fragment listu ś.p. dra Zygmunta Abrahamowicza,
wybitnego polskiego turkologa i specjalisty od spraw osmańskich i krymskich, który otrzy-
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małem od niego przed laty, gdy jako świeżo upieczony magister historii zwróciłem się do
niego o radę, zdając mu sprawę z rozpoczęcia nauki języków tureckiego, perskiego i arabskiego oraz pierwszych kroków poczynionych na polu osmańskiej paleografii. Na początku
i w zakończeniu listu Autor zachęcał mnie do kontynuacji wysiłków, środkowa część listu
mogła jednak podziałać jak przysłowiowy kubeł zimnej wody:
Musi się Pan jeszcze wiele rzeczy nauczyć. — pisał Autor — Myślę o osmańskiej paleografii. Ale też o językach, o językach europejskich. Pisze Pan o znajomości 3 „zachodnich” —
czy wlicza Pan tu rosyjski? Ten jest nieodzowny. Choćby dlatego, że najlepszy, u nas jedynie
dostępny, słownik turecczyzny nowej to słownik turecko–rosyjski. A co z niemieckim? Bez
niego ani rusz w naszej materii. Jest Pan młody, niech Pan się przyłoży także do innych:
do węgierskiego, włoskiego, greckiego (nowogreckiego). Mnóstwo ciekawych rzeczy w językach południowosłowiańskich, u nas nieznanych. Trzeba pamiętać i o rumuńskim [...].
To wszystko da Panu możność szerokiego spojrzenia na historię Osmanów [...]. Trzeba się
zająć też historią Iranu, bo i on wchodził do orbity polityki dawnej Rzeczypospolitej [...].
Niech Pana w każdym razie nie przerazi ogrom tych rzeczy, które „narzucam” na Pana.
Festina lente i Disce, puer, pomału a gruntownie, bez zbytniego frasowania się o „wielkie
horyzonty”. Te się Panu samemu same krok za krokiem ukażą12.

Gdy dziś czytam te słowa, podziwiam swą ówczesną gruboskórność, jako że list ten bynajmniej mnie nie zniechęcił. Muszę jednak samokrytycznie przyznać, że węgierskiego i nowogreckiego nie nauczyłem się do dziś. Swoim własnym studentom wyznaczam nieco niższą poprzeczkę, zaznaczając jednak, że jest to tylko dolna granica oczekiwań, a górną muszą
wyznaczyć sobie sami.
O tym, że Abrahamowicz nie przesadzał, ale jedynie wyrażał oczekiwania „starej szkoły”
świadczą sarkastyczne uwagi wybitnego angielskiego osmanisty Colina Heywooda, wyrażone niedawno na marginesie jednego z artykułów. Heywood zauważył, że im bliższy okres
bada osmanista, tym badanie dziejów Imperium staje się „łatwiejsze” (Ottoman history gets
‘easier’ as we go through the centuries), jako że po 1500 r. badaczowi nie jest już potrzebna
znajomość bizantyńskiej greki, po 1600 r. perskiego, po 1700 r. łaciny, a po 1800 r. włoskiego; w dodatku znajomość arabskiego nie jest w ogóle niezbędna, o ile tylko badacz nie
zapuszcza się na obszary położone na południe od linii Adana — Mosul. Tym też Heywood
tłumaczy niewielką liczbę specjalistów, zajmujących się dziś pierwszymi wiekami Imperium
w porównaniu z rosnącą liczbą historyków studiujących wieki późniejsze13.
Badacz Chanatu Krymskiego, którego dzieje dla polskich historyków zawsze pozostaną
tematem ważnym i ciekawym, musi spośród języków orientalnych przede wszystkim władać
tureckim. Od połowy XVI w. język dokumentów krymskotatarskich coraz bardziej upodabniał się do języka osmańsko–tureckiego, choć przynajmniej do końca XVII w. zachował
pewną specyfikę w wyniku oddziaływania miejscowych dialektów oraz tradycji kancelaryjnej Złotej Ordy, której spadkobiercą był Chanat Krymski. Do czytania dokumentów krymskotatarskich z tego okresu wystarczy w zasadzie warsztat historyka osmanisty, który musi
List, datowany w Krakowie 13 marca 1988 r., pisany na maszynie oraz zaopatrzony we własnoręczne poprawki, uzupełnienia i podpis autora, jest w moim posiadaniu.
13
C. Heywood, Mehmed II and the historians: the reception of Babinger’s „Mehmed der Eroberer” during
half a century, „Turcica. Revue d’études turques” 40 (2008), s. 337.
12
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się jednak wyczulić na widoczne w gramatyce i nazewnictwie elementy kipczacko–tureckie,
wynikające zarówno z dziedzictwa złotoordyńskiej kancelarii, jak i z faktu, że znaczna część
tatarskich i nogajskich poddanych chana mówiła na co dzień dialektami kipczackimi.
Więcej trudności sprawia lektura wcześniejszych dokumentów krymskotatarskich, powstałych w XV i na początku XVI w., których skądinąd bardzo niewiele przetrwało w oryginałach. Podstawowym językiem chańskiej kancelarii był w tym wczesnym okresie tzw. język
chorezmijsko–turecki. Rozwinął się on z mieszanych (głównie kipczackich) elementów dialektalnych na obszarze średniowiecznego Chorezmu (dzisiejszy północny Uzbekistan) jako
kancelaryjny język Złotej Ordy. Zapisywany pierwotnie w alfabecie ujgurskim, a następnie
— wraz z postępującą islamizacją Złotej Ordy — w alfabecie arabskim, w XIV w. zastąpił
i stopniowo wyparł język mongolski z dokumentów chanów i ich namiestników. Jako urzędowy język zlotoordyńskiej kancelarii został następnie przejęty przez kancelarie chanatów,
powstałych w wyniku rozpadu Złotej Ordy. Dzisiejszemu badaczowi do zrozumienia tych
dokumentów przydatna będzie znajomość jednego ze współczesnych języków kipczackich,
np. kazachskiego, kirgiskiego lub krymskotatarskiego (ten ostatni zawiera też wiele elementów oguzyjskich). W jeszcze większym stopniu niż w przypadku czytania tekstów osmańskich adept będzie skazany na indywidualną naukę, w której przewodnikami będą publikacje
nielicznych poprzedników. O dużym szczęściu mogą mówić ci, którzy w promieniu kilkuset
kilometrów znajdą specjalistę gotowego i chętnego wyjaśnić tajniki dawnych języków kipczackich14.
O ile jednak język chorezmijsko–turecki dominował w tym wczesnym okresie w korespondencji wewnętrznej Chanatu, w korespondencji ze Stambułem chanowie używali już
wtedy języka osmańsko–tureckiego, korespondencja z Wilnem i Moskwą prowadzona zaś
była często w języku ruskim. Choćby z tego względu badacz Chanatu Krymskiego obok
języków orientalnych powinien znać języki wschodniosłowiańskie: rosyjski, ukraiński oraz
dawny język kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego, łączący w sobie elementy protobiałoruskie, protoukraińskie, cerkiewnosłowiańskie, a także — zwłaszcza od XVI w. —
polskie. Księgi Metryki Litewskiej, przechowywane dziś w Moskwie15, stanowią kopalnię
informacji na temat Chanatu Krymskiego, zwłaszcza do 1569 r., w którym to Litwa utraciła
wspólną granicę z Krymem w wyniku przyłączenia jej ziem ukrainnych do Korony, a w konsekwencji spadło w Wilnie zainteresowanie sprawami tatarskimi. Księgi Metryki Litewskiej
zawierają m.in. liczne kopie i przekłady chańskich dokumentów, które nie zachowały się
w oryginałach.
Oprócz języków tureckich i słowiańskich badaczowi Chanatu Krymskiego potrzebna jest
również znajomość zachodnich „języków kongresowych”. Szczególnie warto tu podkreślić
znaczenie francuskiego, w którym przez lata publikowali członkowie zespołu, założonego
O takim szczęściu może mówić niniejszy autor, który pracując w Warszawie nad wydaniem listu przymiernego Mehmeda Gereja, wysłanego w 1520 r. Zygmuntowi Staremu i sporządzonego w języku chorezmijsko–tureckim (zob. przyp. 5 w rozdz. 2.), stale korzystał z konsultacji i pomocy prof. Henryka Jankowskiego
z Poznania.
15
Także w mikrofilmach w Wilnie, Mińsku i Kijowie, w warszawskim Archiwum Głównym Akt Dawnych
znajdują się jedynie XVIII–wieczne kopie kilkudziesięciu najstarszych ksiąg Metryki, wykonane w transkrypcji alfabetem łacińskim pod nadzorem Adama Naruszewicza.
14
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w Paryżu przez rosyjskiego emigranta Aleksandra Bennigsena. Zespół ten wydał unikatowy
zbiór dokumentów dotyczących Chanatu Krymskiego, zachowanych w stambulskim pałacu
Topkapy16, jak również szereg ważnych artykułów publikowanych głównie we francuskim
czasopiśmie „Cahiers du Monde Russe et Sovietique” (po upadku ZSRR przemianowanym
na „Cahiers du Monde Russe”)17. Znaczenie tych artykułów dla historii Tatarów pozostaje tak
duże, że niedawno ukazał się w Kazaniu ich wybór w rosyjskim tłumaczeniu18.
Po niemiecku z kolei publikowali i publikują nie tylko badacze z Niemiec (np. Barbara
Kellner–Heinkele), ale też z Węgier (np. Mária Ivanics), gdzie badania nad historią Tatarów
stoją tradycyjnie na wysokim poziomie. Ten ostatni wzgląd sprawia, że do katalogu oczekiwań, stojących wobec ambitnego badacza Krymu, można by dopisać i język węgierski.
Wysoki poziom rumuńskiej osmanistyki oraz fakt, że wielu Tatarów i Nogajów żyło (i żyje
do dziś) na obszarze dzisiejszej Republiki Mołdawii oraz Rumunii, podnoszą z kolei znaczenie języka rumuńskiego. Wspomniane już wyżej znaczenie Metryki Litewskiej dla badania
dawnych dziejów Krymu będzie wreszcie powodować wzrost znaczenia języka litewskiego,
w którym publikowane są ważne studia dotyczące genezy i kompozycji Metryki oraz polityki zagranicznej i wewnętrznej Wielkiego Księstwa (np. polityki osadniczej wobec Tatarów).
Jeśli dodamy, że kancelarii chańskiej nieobce też były greka, łacina i włoski, w których
to językach chanowie wystawiali nawet dokumenty, okaże się, że wymagania wobec przyszłych badaczy Krymu w zakresie kompetencji językowych wcale nie muszą ustępować
wymaganiom stawianym przyszłym osmanistom.
Reasumując, od adepta osmanistyki należy na wstępie oczekiwać znajomości kilku języków obcych, najlepiej w części wyniesionych już ze szkoły. Wciąż nie gwarantuje to przecież udanej kariery akademickiej. Jako memento warto przytoczyć ciętą charakterystykę
Władysława Konopczyńskiego, według którego król Michał Korybut Wiśniowiecki „mówił
ośmioma językami, ale w żadnym z nich nie miał nic ciekawego do powiedzenia”19.

Le Khanat de Crimée dans les Archives du Musée du Palais de Topkapı, présenté par A. Bennigsen, P. N. Boratav, D. Desaive et Ch. Lemercier–Quelquejay, Paris–La Haye 1978.
17
Zawartość kolejnych roczników tego czasopisma dostępna jest na portalu internetowym Persée, umieszczonym przez francuskie ministerstwo edukacji (www.persee.fr).
18
Vostočnaja Evropa srednevekov’ja i rannego novogo vremeni glazami francuzskich issledovatelej, Kazan’
2009.
19
W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1986, t. 2, s. 47.
16
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Rozdział 2.

NAJWAŻNIEJSZE ZBIORY DOKUMENTÓW
OSMAŃSKO–TURECKICH
I KRYMSKOTATARSKICH W POLSCE
I NA ŚWIECIE

W swej pracy badacz Imperium Osmańskiego czy Chanatu Krymskiego powinien wykorzystywać wszelkie dostępne źródła, zarówno sporządzane w językach orientalnych, jak i pisane
przez zewnętrznych obserwatorów — dyplomatów, podróżników, kupców, czy misjonarzy —
w językach zachodnich, a także po rosyjsku i po polsku. Osobną kategorię, długo niedocenianą
i słabo wykorzystywaną przez osmanistów, stanowią dokumenty i kroniki sporządzane przez
niemuzułmańskich poddanych sułtana i chana — Greków, południowych Słowian, Ormian,
Karaimów, czy Żydów. Przykładowo dokumenty klasztorów prawosławnych dostarczają wiadomości o wzajemnych stosunkach administracji osmańskiej i niemuzułmańskich poddanych,
pozwalają też skonfrontować wysokość plonów i podatków, zapisanych przez klasztornych
skrybów, z liczbami zarejestrowanymi w osmańskich rejestrach skarbowych. Z kolei responsa
rabinackie, zapisane przez Żydów sefardyjskich w języku hebrajskim (ze wstawkami w ladino), dają wgląd w życie gospodarcze i społeczne żydowskiej diaspory, jak również stosunek
członków tej ostatniej do władzy sułtana1. W tej książce koncentrujemy się jednak na źródłach
orientalnych, spisanych w alfabecie arabskim, i im poświęcony jest niniejszy rozdział.

2.1. POLSKA
Największy i najcenniejszy zbiór kilkuset dokumentów osmańsko–tureckich i krymskotatarskich znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie. Są to
Warto przytoczyć tu dwie cenne monografie oparte w dużym stopniu na responsach rabinackich: A. Shmuelevitz, The Jews of the Ottoman Empire in the late fifteenth and the sixteenth centuries: administrative,
economic, legal, and social relations as reflected in the responsa, Leiden 1984 oraz M. Rozen, A History
of the Jewish community in Istanbul. The formative years, 1453–1566, Leiden 2002; nieco dalszych danych
bibliograficznych o źródłach sporządzonych przez niemuzułmańskich poddanych Porty znajdzie Czytelnik
w moim artykule: The ‘Turkish yoke’ revisited: the Ottoman non–Muslim subjects between loyalty, alienation,
and riot, „Acta Poloniae Historica” 93 (2006), s. 177–195.

1
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głównie adresowane do królów i dostojników Rzeczypospolitej listy sułtanów i dostojników
osmańskich: wielkich wezyrów, ich zastępców (kajmakamów), gubernatorów prowincji pogranicznych (sandżakbejów i bejlerbejów), komendantów (seraskierów) wojsk na granicy
z Polską oraz krymskich chanów, kałgów, nureddinów, wezyrów chańskich i innych tatarskich dostojników. Przechowywane w działach tureckim i tatarskim, dokumenty te pochodzą
z dawnego Archiwum Koronnego. Gromadzone od XIV w. na Wawelu, w końcu XVI w.
Archiwum Koronne zostało podzielone na część krakowską i warszawską, a w 1765 r. obie
części scalono w Warszawie. W 1795 r. Archiwum Koronne przewieziono do Petersburga,
skąd w 1828 r. trafiło do Moskiewskiego Głównego Archiwum Kolegium Spraw Zagranicznych (Moskovskij Glavnyj Archiv Kollegii Inostrannych Del, od 1834 r. — Moskovskij
Glavnyj Archiv Ministerstva Inostrannych Del). Na mocy traktatu ryskiego w 1923 r. Archiwum Koronne wróciło do Warszawy, gdzie jego najcenniejsza część szczęśliwie przetrwała
II wojnę światową2. Oprócz zbiorów Archiwum Koronnego w AGAD można się natknąć na
pojedyncze dokumenty orientalne zachowane w tzw. zbiorach podworskich, pochodzących
z upaństwowionych po II wojnie światowej archiwów rodów magnackich (np. Potockich czy
Radziwiłłów3).
Część dokumentów Archiwum Koronnego uchronił przed wywiezieniem w głąb Rosji
po III rozbiorze historyk Tadeusz Czacki, który za zgodą Stanisława Augusta zabrał je do
swej siedziby w Porycku. Po śmierci Czackiego w 1813 r. dokumenty te nabyli Czartoryscy,
którzy przewieźli je do Puław, a podczas powstania listopadowego — do Paryża. W 1876 r.
zbiory powróciły z Paryża do nowo założonej Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Tam też
do dziś zachowała się część osmańsko–tureckich i krymskotatarskich dokumentów dawnego
Archiwum Koronnego, znacznie mniejsza od części przechowywanej w AGAD i obejmująca jedynie dokumenty z II połowy XVII oraz z XVIII w., niemniej bardzo cenna, zawierająca
m.in. oryginalne tureckie dokumenty traktatów buczackiego (1672) i żurawieńskiego (1676)
oraz protokół rozgraniczenia ziem Rzeczypospolitej od Imperium Osmańskiego z 1680 r.
Również w Krakowie, w Oddziale tamtejszego Archiwum Państwowego na Wawelu, ciekawy zbiór listów i dokumentów tureckich i tatarskich znajduje się w przechowywanym tam
Archiwum Podhoreckim. Zgromadzone w tekach Andrzeja Potockiego, hetmana polnego
w latach 1684–1691, w dużej części dotyczą obleganego przez wojska koronne Kamieńca
Podolskiego i prawdopodobnie znalazły się w polskich rękach w wyniku przechwytywania
kurierów, utrzymujących komunikację między osmańskim garnizonem oblężonej twierdzy
a obozami wojsk osmańskich, tatarskich i mołdawskich, znajdującymi się poza pierścieniem
polskiej blokady.

O rewindykacji Archiwum Koronnego z ZSRR po I wojnie światowej zob. J. Siemieński, Rewindykacja
Archiwów Koronnych, „Archeion” 1 (1927), s. 33–60.
3
Jako przykład można przywołać zachowany w Archiwum Radziwiłłów (AGAD, AR, dz. II, ks. 69/15,
s. 2–4) dokument Murada III z 1583 r., zezwalający wracającemu z Ziemi Świętej Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłłowi na podróż przez ziemie sułtańskie, wydany w łacińskiej transkrypcji (wraz z faksymile)
oraz w polskim i angielskim tłumaczeniu; zob. D. Kołodziejczyk, Jerozolima w polityce Porty Ottomańskiej,
w: Jerozolima w kulturze europejskiej (materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Sztuki PAN), pod
red. P. Paszkiewicza i T. Zadrożnego, Warszawa 1997, s. 205–209.
2
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Ogromnym ułatwieniem dla badaczy jest wydany w 1959 r. Katalog dokumentów tureckich, opracowany przez Zygmunta Abrahamowicza4. Obejmuje on dokumenty osmańskie
(bez krymskotatarskich) z okresu do 1672 r., w większości pochodzące ze zbiorów AGAD
i Biblioteki Czartoryskich. Katalog zawiera opis fizyczny i regesty dokumentów, a niekiedy
także ich istotne fragmenty przytoczone w alfabecie arabskim. Więcej trudności sprawia lokalizacja i klasyfikacja dokumentów osmańskich, pochodzących z okresu po 1672 r. Te przechowywane w AGAD są opisane w katalogu rękopiśmiennym, sporządzonym przez Abrahamowicza i udostępnianym na miejscu czytelnikom. Abrahamowicz sporządził też katalog
przechowywanych w AGAD dokumentów tatarskich, który również pozostaje w rękopisie.
Kilkadziesiąt dokumentów osmańskich i krymskotatarskich z dawnego Archiwum Koronnego, noszących charakter traktatów międzypaństwowych (głównie tzw. listów przymiernych)
i przechowywanych dziś w AGAD lub Bibliotece Czartoryskich, zostało wydanych wraz
z faksymile i angielskim tłumaczeniem przez niniejszego autora5.
Dokumenty osmańskie i tatarskie z innych polskich zbiorów, mniej liczne i bardziej rozproszone, miały mniej szczęścia i często pozostają nieskatalogowane bądź opisane w starych katalogach o różnym stopniu wierności. Kilka osmańskich rejestrów (defterów) zostało
uwzględnionych w wydanym w 1967 r. Katalogu rękopisów tureckich i perskich autorstwa
Tadeusza Majdy. Głównym przedmiotem tej pozycji są jednak rękopisy niemające charakteru dokumentów (np. księgi o charakterze religijnym, zbiory poezji, kroniki etc.)6.
Pojedyncze listy tureckie i tatarskie można znaleźć w Bibliotece PAN w Kórniku, natomiast prawdziwą perełkę zawiera Archiwum Państwowe w Poznaniu. Jest to rejestr (defter)
nadań lenn wojskowych (timarów) na Podolu sporządzony w 1682 r. i używany — jak wynika z aktualizujących wpisów na marginesach — aż do 1697 r. Znajdujemy tam informacje
o ponad 500 członkach osmańskiej jazdy i warstwy urzędniczej, pełniących służbę w ejalecie kamienieckim. Zawarte w rejestrze dane o podziale administracyjnym tureckiego Podola
można skonfrontować z zachowanym w Stambule szczegółowym opisem (defter–i mufassal)
tej prowincji. Swego czasu próbowałem odgadnąć, jakim sposobem ta księga trafiła do położonego z dala od kresów Poznania, w dodatku do miejskiego archiwum, nie zawierającego
spuścizn magnackich rodów, po których moglibyśmy się spodziewać pasji kolekcjonerskich.
Pewną wskazówką jest umieszczony w rejestrze łaciński ekslibris biblioteki Kurlandzkiego Towarzystwa Literatury i Sztuki oraz sporządzona w 1823 r. odręczna notatka w języku niemieckim, wymieniająca jako ofiarodawcę jednego z członków rodziny von Lieven
— znanego rodu niemieckiej szlachty bałtyckiej, którego członkowie od XVIII w. robili
kariery w służbie carskiej. Prawdopodobnie któryś z von Lievenów wszedł w posiadanie
rejestru podczas jednej z kampanii rosyjsko–tureckich, a następnie podarował zdobycz jako
ciekawostkę bibliotece w rodzimej Kurlandii. Gdy po zawarciu paktu Ribbentrop–Mołotow
Z. Abrahamowicz, Katalog dokumentów tureckich. Dokumenty do dziejów Polski i krajów ościennych w latach 1455–1672, Warszawa 1959.
5
Zob. D. Kołodziejczyk, Ottoman–Polish Diplomatic Relations (15th–18th Century). An Annotated Edition
of ‘Ahdnames and Other Documents, Leiden 2000 i tegoż, The Crimean Khanate and Poland–Lithuania: International Diplomacy on the European Periphery (16th–18th Century). A Study of Peace Treaties Followed
by Annotated Documents, Leiden 2011.
6
T. Majda, Katalog rękopisów tureckich i perskich, Warszawa 1967.
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radziecka okupacja Łotwy stała się kwestią czasu, rząd III Rzeszy wynegocjował z władzami łotewskimi zgodę na wyjazd Niemców łotewskich, którym zezwolono też na wywóz
kurlandzkiej biblioteki. Nowo przybyłych osiedlano w końcu 1939 r. w tzw. Kraju Warty,
skąd Niemcy właśnie wysiedlili tysiące Polaków. W ten sposób biblioteka wraz z tureckim
defterem trafiła z Mitawy (dziś łotewska Jelgawa) do Poznania, a w 1945 r. Niemcy nie zdążyli jej wywieźć dalej na zachód7.
Wiele rękopisów tureckich (w mniejszym stopniu dokumentów) zgromadziła Biblioteka
Uniwersytetu Wrocławskiego, gdyż przed II wojną światową Wrocław należał do czołowych
ośrodków niemieckiej orientalistyki. Wykładał tam wspomniany już Friedrich Giese, jeden
z pionierów osmanistyki i wydawca osmańskich kronik.
Zbiory innych krajowych bibliotek i archiwów należą już raczej do ciekawostek. Tak na
przykład w Cieszynie można znaleźć kilka rękopisów arabskich i tureckich zawierających
modlitwy, wiersze sufickie i przepowiednie, zdobytych przez wojska habsburskie podczas
szturmu Belgradu w 1789 r. W Szczecinie z kolei zachował się paszport, wydany w 1835 r.
w imieniu sułtana Mahmuda II i zezwalający kapitanowi pruskiego statku na żeglugę przez
Bosfor na Morze Czarne. Dokument ten już przed wojną wydał niemiecki orientalista Helmuth Scheel8.

2.2. TURCJA
Pierwsze lata po proklamowaniu Republiki Tureckiej (1923) nie sprzyjały osmańskim archiwaliom. Celem Mustafy Kemala (przyszłego Atatürka) było odcięcie się od osmańskiej przeszłości, którą oceniał zdecydowanie negatywnie. W 1928 r. alfabet arabski zastąpiono w Turcji
łacińskim, a w latach trzydziestych nastąpiły reformy mające na celu oczyszczenie języka tureckiego z arabizmów i persizmów. Turecki student zainteresowany dawnym pismem i kulturą
mógł być łatwo posądzony o reakcjonizm. Jest znamienne, że gdy ówczesne władze tureckie
szukały pomocy przy porządkowaniu archiwów, o pomoc tę poproszono cudzoziemca — węgierskiego osmanistę Lajosa Feketego. W 1931 r. podjęto bezprecedensową decyzję o sprzedaży bułgarskiej papierni części osmańskich archiwaliów w cenie... makulatury. W wyniku
skandalu wywołanego tym krokiem część dokumentów Turcy później odzyskali, część jednak,
odkupiona przez bułgarski rząd od właściciela papierni, pozostała w Sofii9.
Zob. D. Kołodziejczyk, Dzieje jednego rękopisu, „Mówią wieki” (1993), z. 12, s. 42–45.
H. Scheel, Ein türkischer Schiffsferman für ein preussisches Schiff aus dem Jahre 1835, „Islamica” 5 (1932),
s. 165–177; zachowany do dziś w Archiwum Państwowym w Szczecinie, jest to prawdopodobnie najstarszy
zachowany dokument tego typu dotyczący żeglugi pruskiej na Morzu Czarnym. Wspomniany w sułtańskim
dokumencie Carl Gustav Kruse był kapitanem statku „Wilhelmine Henriette”. W okresie tym, charakteryzującym się osmańsko–pruskim zbliżeniem, w Imperium Osmańskim przebywał notabene jako instruktor wojskowy Helmuth von Moltke, późniejszy szef sztabu armii pruskiej.
9
O pierwszych latach archiwów osmańskich w republikańskiej Turcji pisał Jan Reychman w artykule Archiwa tureckie i ich znaczenie dla nauki europejskiej, „Archeion” 34 (1961), s. 123–135.
7
8
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Po II wojnie światowej stopniowo łagodniał stosunek wobec osmańskiej przeszłości,
a międzynarodowa sława tureckich osmanistów — Ömera Lutfi Barkana i Halila Inalcıka ułatwiała legitymizację badań przeszłości Imperium. Aż do końca lat osiemdziesiątych XX w.
dostęp do archiwów uzyskiwali jednak tylko nieliczni badacze. O szerokim otwarciu osmańskich archiwów przez władze tureckie zdecydowały wreszcie względy polityczne — chęć
wykazania, że w archiwach brak śladów planowania ludobójstwa Ormian przez rząd młodoturecki w latach I wojny światowej10. Na decyzji skorzystali wszyscy badacze, zarówno
zagraniczni, jak i tureccy, zajmujący się często sprawami zupełnie niezwiązanymi z kwestią
ormiańską. Od 1990 r. przez zlokalizowane w Stambule największe tureckie archiwum —
Osmańskie Archiwum Urzędu Premiera (Başbakanlık Osmanlı Arşivi — BOA) przewinęły
się tysiące badaczy z całego świata. Wyciągnięto z worków, odgrzybiono i skatalogowano
setki tysięcy dokumentów, choć praca ta nie jest bynajmniej zakończona (zwłaszcza w przypadku najbardziej licznych dokumentów XIX–wiecznych). W archiwum, w którym przed
20 laty kserokopie wykonywano wprost z XVII–wiecznych oryginałów, dziś najcenniejsze
materiały udostępnia się w postaci skanów, a komputeryzacja katalogów czyni zeń jedną
z najnowocześniejszych tego typu instytucji na świecie. Kwitnie też działalność wydawnicza, choć pewien niepokój budzi zbytni pośpiech publikacji źródłowych, którym często
brakuje krytycznego aparatu naukowego.
Oprócz wydanego w 1992 r. przewodnika po archiwum11 użytkownicy BOA mają do
dyspozycji stare katalogi, prowadzone jeszcze w alfabecie arabskim, nowsze maszynopiśmienne i wreszcie najnowsze elektroniczne. Wśród najważniejszych dla nowożytnika
działów wymienić trzeba Mühimme Defterleri (dosł. „rejestry spraw ważnych”) — kopiariusze wychodzącej korespondencji sułtańskiej, nieco przypominające naszą Metrykę
Koronną. Kilka najstarszych zachowanych rejestrów, pochodzących z XVI w., zostało
już w całości wydanych jako faksymile i we współczesnej (tj. łacińskiej) transkrypcji tureckiej12. Na podstawie osmańskiej korespondencji, skopiowanej w rejestrach mühimme
i dotyczącej dwóch pierwszych polskich wolnych elekcji, powstała ważna dla polskich
historyków praca Kemala Beydilliego, Die polnischen Königswahlen und Interregnen
von 1572 und 1576 im Lichte osmanischer Archivalien. Ein Beitrag zur Geschichte der
Istotnie, jednoznacznych dowodów na piśmie nie znaleziono, co jednak rzecz jasna nie przesądza sprawy.
O ormiańskiej tragedii napisano setki książek, władze w Ankarze wciąż jednak odrzucają zarzut ludobójstwa,
choć przyznają, że w latach I wojny światowej doszło we wschodniej Anatolii do masowych mordów i czystek
etnicznych.
11
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Ankara 1992.
12
Zob. np. 3 Numaralı Mühimme Defteri (966–968/1558–1560), wyd. I. Binark i in., t. 1–2, Ankara 1993.
Powszechną praktyką na studiach historycznych na wielu tureckich uczelniach jest przygotowywanie w ramach prac magisterskich (yüksek lisans tezi) transkrypcji źródeł osmańskich. W ten sposób wiele rejestrów
mühimme stało się już obiektem prac magisterskich, które zainteresowany czytelnik (zwłaszcza nieznający
pisma arabskiego i paleografii osmańskiej) może uznać za łatwiejsze do sprowadzenia i przeczytania niż przechowywany w archiwum rękopis. Inna sprawa, że jakość lekcji (zwłaszcza nazw własnych) i aparat krytyczny
takich prac pozostawiają niekiedy sporo do życzenia. Wykaz rejestrów mühimme, wydanych w postaci książek lub będących obiektem prac magisterskich, znajdzie Czytelnik w przewodniku bibliograficznym Erhana
Afyoncu na końcu rozdziałów poświęconych panowaniu poszczególnych sułtanów; zob. tenże, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Istanbul 2009.
10
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osmanischen Machtpolitik (München 1976), zawierająca faksymile i niemieckie tłumaczenia odnośnych dokumentów.
Niestety, w serii rejestrów mühimme są znaczne luki chronologiczne, np. brakuje rejestrów
z ważnych dla polskich historyków lat 1619–1625, 1648–1655, 1666–1677 i 1682–1687.
Częściowo luki te mogą wynikać ze strat wojennych, jako że Turcy zwykli byli zabierać na
kampanie bieżącą część archiwum.
Innym ważnym działem BOA są Tapu Tahrir Defterleri („rejestry lustracji”), obejmujące
spisy osad i podatników w poszczególnych osmańskich prowincjach13. Spisy przeprowadzano mniej więcej co jedno pokolenie (20–30 lat) na obszarze m.in. Anatolii, Syrii, Palestyny,
Bałkanów i Węgier, nie objęto nimi natomiast Egiptu i odległych prowincji arabskich, w których nie wprowadzono instytucji lenna wojskowego zwanego timarem. W końcu XVI w.
system zarzucono, a podatki zaczęto zbierać na podstawie innych, mniej szczegółowych
rejestrów (ze szkodą dla dzisiejszych historyków badających np. przemiany demograficzne w XVII–wiecznych osmańskich prowincjach). Tradycyjne spisy wciąż przeprowadzano jednak w świeżo zdobytych prowincjach, uznając to za akt ostatecznej legitymizacji
władzy sułtana na nowo przyłączonych ziemiach. Tak powstały w XVII w. szczegółowe
osmańskie lustracje odebranej Wenecjanom Krety, odebranej Habsburgom prowincji ujwarskiej14 i wreszcie bezcenny dla polskich i ukraińskich historyków „szczegółowy rejestr”
(tur. defter–i mufassal) ejaletu kamienieckiego, urządzonego przez Osmanów na odebranym
Rzeczypospolitej Podolu15.
Informacje dotyczące tak rozmaitych kwestii, jak rozmiary domów i działek w osmańskich twierdzach (m.in. w Kamieńcu), liczebność garnizonów i kwoty przysługującego żołdu, remonty murów obronnych i meczetów, czy wysokość budżetu poszczególnych osmańskich prowincji można znaleźć w ogromnym dziale BOA znanym pod nazwą Maliyeden
Müdevver (dosł. „[dokumenty] przekazane z Ministerstwa Skarbu”).
Korespondencję zagraniczną Porty znajduje się w dziale Nâme–i Hümâyûn Defterleri
(„rejestry pism sułtańskich”), obejmującym kopiariusze korespondencji od 1699 r., jak również w dziale Düvel–i Ecnebiye Defterleri („rejestry ds. państw obcych”), gromadzącym
uporządkowane według krajów kopiariusze, z których najstarsze dziś zachowane pochodzą
z XVII w. Osobny dział o długiej nazwie Bâb–i Âsafî Dîvan–i Hümâyûn Düvel–i Ecnebiye
Kalemi („biuro ds. państw obcych przy radzie sułtańskiej i urzędzie wielkiego wezyra”) zawiera teczki obcych poselstw, wśród których znajdziemy m.in. dokumenty związane z dziaPokaźna liczba XVI–wiecznych rejestrów lustracyjnych przechowywana jest ponadto w ankarskim Archiwum Ksiąg Katastralnych (Tapu ve Kadastro Arşivi), służąc niekiedy po dziś dzień w rozstrzyganiu sporów
majątkowych. Listę wydanych już drukiem rejestrów, pochodzących zarówno ze zbiorów BOA, jak i z innych
archiwów i bibliotek, można znaleźć na stronie internetowiej Metina Coşgela, tureckiego badacza dziejów gospodarczych Imperium Osmańskiego, zatrudnionego na uniwersytecie stanowym w Connecticut (http://www.
ottoman.uconn.edu/Bibliography/Published_Tahrirs.htm).
14
Od twierdzy Ujwar (węg. Érsekújvár; słow. Nové Zámky), położonej w dzisiejszej południowej Słowacji,
zdobytej przez Osmanów w 1663 r.
15
Defter ten został wydany jako faksymile i w transkrypcji wraz z kluczem do zrozumienia osmańskich formuł biurokratycznych i z angielskim tłumaczeniem fragmentów narracyjnych; zob. D. Kołodziejczyk (ed.),
The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681), Defter–i Mufassal–i Eyalet–i Kamaniçe (Cambridge,
Mass., 2004), cz. 1–2.
13
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łalnością kilku XVIII–wiecznych posłów Rzeczypospolitej, w tej liczbie ostatniego posła do
Porty Piotra Potockiego.
Dla badacza schyłkowych dekad Imperium kopalnią informacji będą dokumenty przeniesione z Pałacu Jyłdyz (Yıldız), w którym przez większość panowania rezydował sułtan
Abdulhamid II (1876–1909).
Powyższa garść wiadomości daje jedynie przedsmak tego, co można znaleźć w Osmańskim
Archiwum Urzędu Premiera. Dalsze opisy znajdzie Czytelnik w szczegółowych katalogach.
Drugim niezmiernie ważnym dla badacza archiwum stambulskim jest Archiwum Muzeum Pałacu Topkapy (Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi), nieporównanie mniejsze od BOA, ale
zawierające prawdziwe skarby. Przez lata strzegli do niego dostępu bardzo nieufni urzędnicy, na zezwolenie czekało się miesiącami, a i to nie gwarantowało jeszcze dostępu do akt16.
Wysiłek jednak się opłacał. W archiwum tym można znaleźć osobistą korespondencję sułtanów i dokumenty, do których osmańscy władcy przywiązywali tak wielką wagę, że trzymali
je w pałacowych komnatach. Na przykład zachowała się tu tajna korespondencja dotycząca
młodszego brata sułtana Bajezida II, księcia Dżema, który po przegranej walce o tron zbiegł
na Rodos, stając się honorowym zakładnikiem w rękach joannitów, a następnie wysłany został na Zachód i przekazany w ręce papieża. Tu też znalazła się korespondencja z chanami
krymskimi, wydana we wspomnianej już wyżej książce francuskich autorów. Niestety duża
część dokumentów pozostaje nieskatalogowana, a istniejące katalogi nie grzeszą precyzją.
Podstawowe kryterium podziału osmańskich dokumentów na poszyty (defter) i luźne kartki
(evrak) nie jest zbyt przydatne dla badacza. Polski historyk ma o tyle szczęście, że przed
ponad 30 laty Mehmet Kavala, turecki przedsiębiorca utrzymujący z Polską kontakty handlowe sfinansował wydanie katalogu dokumentów z Pałacu Topkapy dotyczących historii
Polski. Zadania podjęła się turecka archiwistka Nigâr Anafarta17. Z jej katalogu możemy się
m.in. dowiedzieć, że najstarszym zachowanym w archiwum oryginalnym listem króla Polski
jest list Augusta Mocnego z 1731 r., pisany po łacinie do wielkiego wezyra, a najstarszym
listem w języku polskim jest adresowany do Porty w 1653 r. list... Bohdana Chmielnickiego, w którym hetman kozacki domagał się pomocy przeciwko Rzeczypospolitej. Podczas
wizyty w 1998 r. znalazłem nieuzwzględnione w katalogu trzy jeszcze starsze listy po polsku, adresowane w latach 1645–1646 do osmańskich komendantów pogranicznych przez
hetmana Stanisława Koniecpolskiego, kanclerza Jerzego Ossolińskiego, i hetmana Mikołaja
Potockiego18. Co ciekawe, w znacznie większym Osmańskim Archiwum Urzędu Premiera
nie udało się dotąd znaleźć ani jednego oryginalnego listu, kierowanego do Porty przez monarchę bądź dygnitarza Rzeczypospolitej.
Jak to lapidarnie ujęła niemiecka badaczka, praca w Archiwum Pałacu Topkapy wymagała sporo cierpliwości i pogody ducha (a fund of patience and good humour); por. S. Faroqhi, Approaching Ottoman History…,
s. 54. Gdy w 1998 r. udało mi się po 8 miesiącach uzyskać zgodę na badania w Archiwum Topkapy, codziennie
do archiwum przychodziło tylko dwoje badaczy (doktorantka z Japonii i ja), pilnowało nas za to siedem osób
skrupulatnie kontrolujących, byśmy w zamówionych miscellaneach czytali tylko te strony, na których znajdowały się zamówione przez nas dokumenty o tematyce zgodnej ze zgłoszonym tematem pracy.
17
N. Anafarta, Osmanlı Imparatorlugu ile Lehistan (Polonya) arasındaki münasebetlerle ilgili tarihi belgeler/
Historical documents concerning relations between the Ottoman Empire and Lehistan (Poland), b.m. i d.
[Istanbul 1979].
18
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Lehçe belgeler, no. 450, 468, 469.
16
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Badacze dziejów życia codziennego, a także takich dziedzin jak rzemiosło, konsumpcja,
handel, czy rola kobiet, od lat doceniają wartość ksiąg sądowych (tzw. sidżillów), prowadzonych przez kadich w poszczególnych osmańskich prowincjach. Większość tych ksiąg pochodzących z terytorium obecnej Turcji jest przechowywana w ankarskiej Bibliotece Narodowej
(Milli Kütüphane), z wyjątkiem ksiąg stambulskich, przechowywanych w Archiwum Stambulskiego Urzędu Muftiego (İstanbul Müftülüğü Arşivi). Archiwum to znajduje się notabene
w pobliżu Meczetu Sulejmana Wspaniałego, którego biblioteka (Süleymaniye Kütüphanesi)
gromadzi liczne osmańskie rękopisy.

2.3. KRAJE BAŁKAŃSKIE
W Bułgarii większość osmańskich dokumentów jest przechowywana w oddziale orientalnym sofijskiej Biblioteki Narodowej im. Cyryla i Metodego (Narodna biblioteka „Kiril
i Metodij”). W 1931 r. trafiła tam — jak już wspomniano — część osmańskich archiwaliów
ze Stambułu. Obecnie istnieją zarówno katalogi dające przegląd całości tutejszych zbiorów19, jak i poświęcone konkretnym typom źródeł20. Nieliczne dokumenty dotyczące spraw
polskich są opisane w katalogu Marii Michajlovej–Mrăvkarovej, w którym znacznie więcej miejsca zajmują dokumenty dotyczące Rosji21. Pośpiech, z jakim w 1931 r. wywożono
ze Stambułu osmańskie archiwalia, i przypadkowe kryteria ich doboru nie ułatwiają pracy
dzisiejszym badaczom; na pociechę warto jednak dodać, że już nie raz znajdowano w Sofii
cenne źródła, których na próżno szukano w Stambule.
W sofijskiej Bibliotece Narodowej zgromadzono też kolekcję 187 ksiąg sądowych (sidżillów) z XVII–XIX w., pochodzących z miast dzisiejszej Bułgarii, głównie z Widynia, Sofii
i Ruszczuku (dziś Ruse)22. Planowane jest umieszczenie ich reprodukcji w internecie, co ułatwi badaczom z całego świata dostęp do nich bez konieczności podróży do Bułgarii. Warto
w tym miejscu przypomnieć, że pionierem w zakresie publikacji osmańskich ksiąg sądowych
był polski orientalista Jan Grzegorzewski, który w 1912 r. wydał wybór zarejestrowanych
w sofijskich sidżillach sułtańskich dekretów, dotyczących przygotowań do wyprawy wiedeńZob. wydany w Turcji katalog Bulgaristan’daki Osmanlı Evraki, wyd. N. Aktaş, S. A. Kahraman, Ankara
1994.
20
Na przykład katalog rejestrów dotyczących timarów: Opis na timarski registri zapazeni v Orientalskija otdel
na Narodnata biblioteka „Kiril i Metodij”, Sofija 1970, czy dokumentów dotyczących muzułmańskich fundacji pobożnych (wakfów): E. Radushev, S. Ivanova, R. Kovachev, Inventory of Ottoman Turkish Documents
about Waqf Preserved in the Oriental Department at the St St Cyril and Methodius National Library, pt. 1:
Registers, Sofia 2003. Podobnych katalogów istnieje znacznie więcej.
21
M. Michajlova–Mrăvkarova, Opis na turski dokumenti za Rusija, Polša i Čechija zapazeni v Orientalskija
otdel na Narodnata biblioteka „Kiril i Metodij”, č. 1, Sofija 1974.
22
O kolekcji tej zob. S. Ivanova, Istorijata i săvremennoto săstojanie na kolekcija sidžili v Orientalskija otdel
na NBKM, „Izvestija na dăržavnite archivi” 74 (2000), s. 3–31; tejże, Komplektuvane, formirane i razkrivane
na sbirkite na Orientalskija otdel na NBKM (kăm Pătevoditel na Orientalskija otdel na NBKM), „Izvestija na
dăržavnite archivi” 79 (2002), s. 3–49.
19
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skiej z 1683 r.23 Wartość publikacji Grzegorzewskiego jest dziś tym większa, iż księgi, na
których opierał swe wydanie, spłonęły podczas alianckiego bombardowania Sofii w 1944 r.
W Macedonii kolekcję 185 sidżillów, pochodzących z miasta Bitola (dawny Monastyr)
i obejmujących lata 1607–1912 posiada archiwum państwowe w Skopje.
W Grecji najwięcej sidżillów posiadają archiwa państwowe w Salonikach i Werii (tur.
Karaferye) na obszarze greckiej Macedonii oraz biblioteka miejska w Iraklionie na Krecie. Szereg tureckich dokumentów zawierają archiwa prawosławnych klasztorów na górze
Athos, jako że mnisi prowadzili regularną korespondencję z władzami osmańskimi, zabiegając o potwierdzenie przywilejów ze strony kolejnych sułtanów.
Niedawna wojna przyniosła nieodwracalne straty w Bośni, gdzie w 1992 r. spłonęła
większość zbiorów sarajewskiego Instytutu Orientalnego (Orijentalni institut u Sarajevu).
Przetrwała natomiast kolekcja dokumentów i rękopisów sarajewskiej Biblioteki Gaziego
Chusrewa bega (Gazi Husrev–begova biblioteka), zawierająca m.in. kilkadziesiąt sidżillów
z Sarajewa, obejmujących okres od XVI do XIX w.
W Chorwacji klasą samą w sobie jest archiwum dubrownickie (Državni arhiv Dubrovnik). Ta niewielka republika kupiecka, zamieszkana przez Słowian i Włochów, już w XV w.
uznała zwierzchność osmańskich sułtanów, zachowując wewnętrzną autonomię w zamian za
regularne opłaty trybutu. Korzystając z sułtańskiej protekcji Dubrowniczanie (alias Raguzanie od włoskiej nazwy miasta: Ragusa) swobodnie poruszali się po ziemiach Imperium,
a jednocześnie na Zachodzie umieli zdobyć sympatię jako uciskani przez „niewiernych”
katolicy. Ułatwiało im to ogrywanie roli handlowych pośredników, niekiedy skutecznie konkurujących z Wenecjanami. W dubrownickim archiwum zachowały się liczne pisma osmańskich sułtanów24, jak też pomniejszych urzędników pogranicznych, pisane nie tylko po turecku, ale też po serbsku. W XIX w., gdy Dubrownik znalazł się pod panowaniem Austrii, część
dokumentów osmańskich przewieziono do Wiednia, a ich reprodukcje wykorzystał w swym
podręczniku paleografii osmańskiej Friedrich Kraelitz–Greifenhorst (zob. niżej). Po I wojnie
światowej zostały one przekazane nowo powstałemu Królestwu Serbów, Chorwatów i Słoweńców (późniejszej Jugosławii) i wróciły do Dubrownika.

2.4. WŁOCHY, FRANCJA, ANGLIA I HOLANDIA
We Włoszech najwięcej dokumentów osmańskich znajduje się w Wenecji, której kontakty
dyplomatyczne z Osmanami sięgają XIV w. Liczba dokumentów w języku osmańsko–tureckim zachowanych w weneckim Archivio di Stato przekracza 700 sztuk, do czego trzeba
J. Grzegorzewski (wyd.), Z sidżyllatów rumelijskich epoki wyprawy wiedeńskiej. Akta tureckie (tekst turecki
i polski), Lwów–Konstantynopol 1912. Wydanie było tyleż profesjonalne, co pomysłowe, gdyż książka składała
się z dwóch współoprawnych części: część w alfabecie arabskim zawierającą turecki tekst dokumentów wydrukowano w Konstantynopolu, a część w alfabecie łacińskim zawierającą wstęp i polskie tłumaczenia we Lwowie.
24
Zob. m.in. V. Miović, Dubrovačka Republika u spisima osmanskih sultana, s analitičkim inventarom sultanskih spisa serije Acta Turcarum Državnog arhiva u Dubrovniku, Dubrovnik 2005.
23
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dodać dokumenty sporządzone w językach innych niż turecki oraz liczne tłumaczenia. Od
1994 r. do dyspozycji badaczy jest katalog dokumentów tureckich, nad którym prace rozpoczął jeszcze w latach II wojny światowej Alessio Bombaci, a dokończyła go i wydała Maria
Pia Pedani–Fabris25. Podobnie jak w przypadku Sofii, istnieje projekt umieszczenia podobizn dokumentów tureckich w internecie, by ułatwić korzystanie z nich specjalistom.
Bardzo cenny jest zbiór rękopisów i map tureckich, zgromadzony w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bolonii. Podarował go rodzinnemu miastu w 1712 r. włoski kondotier w służbie
habsburskiej, hrabia Luigi Ferdinando Marsigli (właśc. Marsili). Uzyskawszy formalne zezwolenie Świętego Oficjum na trzymanie w domu ksiąg „niewiernych”, w ciągu lat służby
dyplomatycznej i wojskowej hrabia zgromadził imponującą kolekcję. Nie tylko kupował
rękopisy w Stambule, ale też uratował przed zniszczeniem wiele książek tureckich podczas
habsburskich szturmów Budy i Belgradu w latach 1686 i 1688. O zaskakującej niekiedy zawartości kolekcji niech świadczy fakt, że piszącemu te słowa udało się w niej znaleźć turecki
plan Kamieńca Podolskiego, sporządzony około 1690 r.26
Jest zastanawiające, że oryginalnych dokumentów w języku osmańsko–tureckim brakuje
w hiszpańskim Archivo General de Simancas, choć archiwum to należy do najbogatszych
w Europie, Hiszpania zaś była w XVI w. głównym konkurentem Osmanów w Afryce Północnej i na Morzu Śródziemnym. Najprawdopodobniej świadomi braku kompetentnych tłumaczy w Kastylii, hiszpańscy namiestnicy w Neapolu i Palermo zatrzymywali oryginalne
pisma, a dalej przesyłali jedynie ich tłumaczenia i streszczenia27. W takim razie jednak dokumenty te powinny się były zachować we Włoszech, a jak dotąd tam też ich nie znaleziono.
We Francji wiele osmańskich rękopisów i dokumentów znajduje się w paryskiej
Bibliothèque Nationale. Wciąż użyteczny jest katalog Edgara Blocheta28, choć od czasu jego
publikacji do biblioteki trafiły nowe nabytki. Archiwum francuskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych (Archives du Ministère des Affaires Etrangères) posiada nieco tureckich dokumentów (a nawet jeden krymskotatarski) w dziale Correspondance politique. Inny dział
tego archiwum, w którym zgromadzono traktaty międzypaństwowe oraz tzw. kapitulacje
nadawane przez sułtanów osmańskich francuskim królom (Dépôt des traités), pozostaje niestety faktycznie niedostępny dla badaczy. Na szczęście przynajmniej część znajdujących się
w nim dokumentów została wydana już w XIX w.29
W Anglii i Holandii dokumenty osmańsko–tureckie można znaleźć odpowiednio w londyńskich The National Archives (ich część stanowi dawne Public Record Office) oraz haskim Nationaal Archief. Oba państwa nawiązały stosunki z Osmanami później niż Wenecja,
I “Documenti turchi” dell’Archivio di Stato di Venezia, inventario della miscellanea a cura di M. P. Pedani
Fabris con l’edizione dei regesti di A. Bombaci, Venezia 1994.
26
Zob. D. Kołodziejczyk, O Turkach w Kamieńcu raz jeszcze — refleksje z kwerendy w Bolonii, „Barok. Historia — Literatura — Sztuka” 8/1 (2001), s. 165–175. Oprócz opublikowanego planu Kamieńca Czytelnik
znajdzie tam więcej informacji o zawartości bolońskiej kolekcji i dostępnych katalogach.
27
Taka hipoteza wypłynęła w toku moich rozmów z badaczami stosunków hiszpańsko–osmańskich w XVI w.,
Marią Rodriguez–Salgado i Miguelem Ángelem de Bunes Ibarrą.
28
E. Blochet, Catalogue des manuscrits turcs, t. 1–2, Paris 1932–1933.
29
Zob. T. X. Bianchi, Collection complète des capitulations ou traités de paix, de commerce et d’amitié entre
la France et la Porte ottomane; wydane jako aneks, obejmujący teksty francuskie i osmańsko–tureckie, do: tegoż, Le nouveau guide de la conversation en français et en turc, Paris 1852.
25
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Polska, czy Francja i początkowo ich zainteresowania koncentrowały się wokół wymiany
handlowej, dla której przyjazny klimat stwarzało skądinąd wspólne dążenie do osłabienia
pozycji Habsburgów. Z czasem brytyjskie i holenderskie instytucje naukowe zgromadziły
imponującą liczbę wschodnich rękopisów, czego dowodem są dzisiejsze zbiory British Library30 i Biblioteki Uniwersyteckiej w Lejdzie.

2.5. AUSTRIA, WĘGRY, RUMUNIA I SŁOWACJA
Wiele dokumentów osmańsko–tureckich zachowało się w wiedeńskim Haus–, Hof– und
Staatsarchiv, stanowiącym dziś część austriackiego Archiwum Państwowego (Österreichisches Staatsarchiv). Jak dotąd, ukazał się tylko pierwszy tom planowanego katalogu dokumentów tureckich, sięgający 1574 r.31 O większym zainteresowaniu badaczy austriackich
XVI wiekiem niż okresem późniejszym świadczy fakt, że większość wydanych przez nich
dotychczas tureckich dokumentów pochodzi z czasów Sulejmana Wspaniałego32. Badacz
zainteresowany późniejszym okresem jest niestety skazany na korzystanie ze starych, nie
zawsze aktualnych katalogów rękopiśmiennych. Oprócz dokumentów archiwalnych warto pamiętać o rękopisach tureckich z dawnych zbiorów habsburskich, przechowywanych
w Austriackiej Bibliotece Narodowej (Österreichische Nationalbibliothek), do których wciąż
użytecznym przewodnikiem pozostaje katalog Gustava Flügela33.
Liczne dokumenty tureckie zgromadzono w Węgierskim Archiwum Narodowym (Magyar Országos Levéltár) w Budapeszcie. Niektóre z nich opublikował Lajos Fekete w swych
podręcznikach paleografii, jak też w osobnej publikacji opartej na przechowywanych w Budapeszcie zbiorach Esterházych: Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus
Esterházy, 1606–1645 (Budapest 1932). Sporo dokumentów tureckich, a nawet krymskotatarskich zachowało się także w zbiorach rumuńskich, głównie w Archiwum Narodowym
w Bukareszcie, jak również w siedmiogrodzkich miastach Cluju i Braşovie.
Pewnym zaskoczeniem dla Czytelnika może być zachowanie się licznych osmańsko–tureckich dokumentów na Słowacji. Szczególnie cenny jest zbiór 256 dokumentów
(w tym dwa krymskotatarskie), który przetrwał w lokalnym archiwum w położonej na
Zob. Ch. Rieu, Catalogue of the Turkish manuscripts in the British Museum, London 1888; uzupełnienie stanowi katalog Glynn Munro Meredith–Owensa, Temporary handlist of Turkish MSS, 1888–1958, niewydany
lecz udostępniany czytelnikom.
31
E. D. Petritsch, Regesten der osmanischen Dokumente im Österreichischen Staatsarchiv, Band 1 (1480–1574),
Wien 1991.
32
A. Schaendlinger, Die Schreiben Süleymāns des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II.
aus dem Haus–, Hof– und Staatsarchiv zu Wien, t. 1–2, Wien 1983; tegoż, Die Schreiben Süleymāns des
Prächtigen an Vasallen, Militärbeamte, Beamte und Richter, t. 1–2, Wien 1986; G. Procházka–Eisl, C. Römer,
Osmanische Beamtenschreiben und Privatbriefe der Zeit Süleymāns des Prächtigen aus dem Haus–, Hof– und
Staatsarchiv zu Wien, Wien 2009.
33
G. Flügel, Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der kaiserlich–königlichen Hofbibliothek zu Wien, t. 1–3, Wien 1865–1867.
30

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

NAJWAŻNIEJSZE ZBIORY DOKUMENTÓW OSMAŃSKO–TURECKICH I KRYMSKOTATARSKICH...

29

południu kraju Rimawskiej Sobocie. Miasto to, należące do historycznego Królestwa
Węgier, w latach 1544–1686 znajdowało się (z krótką przerwą) w granicach Imperium
Osmańskiego34.

2.6. NIEMCY I KRAJE SKANDYNAWSKIE
W Niemczech znalazło się sporo łupów wojennych zdobytych w latach 1683–1699, gdy
książęta Rzeszy walczyli u boku Habsburgów w szeregach Ligi Świętej. Do Biblioteki
Uniwersyteckiej w Getyndze (Niedersächsische Staats– und Universitätsbibliothek) trafiły
dwa deftery name–i hümayun — kopiariusze korespondencji sułtanów i wielkich wezyrów,
zdobyte prawdopodobnie w obozie wielkiego wezyra, Sulejmana paszy, w bitwie pod Harszanami (węg. Harsány) 12 sierpnia 1687 r. Pierwszy defter obejmuje korespondencję z lat
1644–1676 (w tym mylnie datowany przez kopistę odpis listu przymiernego wysłanego
do króla Polski w 1640 r.), drugi zaś z lat 1676–1687 (ostatni dokument z końca czerwca
1687 r.). Rejestry te pierwotnie znajdowały się w Cesarskiej Bibliotece w Wiedniu, o czym
świadczy wpis z XVIII w.35
W bitwie pod Wiedniem wpadło w ręce sprzymierzonych archiwum osmańskiego dostojnika Osmana paszy, noszącego przydomek Bośniak (faktycznie wywodził się z Hercegowiny). Sam Osman uniknął niewoli i zginął później w 1686 r. podczas obrony węgierskiej
twierdzy Eger. Archiwum, które przypadło w łupie margrabiemu badeńskiemu Hermanowi,
obejmowało korespondencję przychodzącą do Osmana paszy w czasach, gdy piastował kolejne funkcje w Imperium (m.in. gubernatora Anatolii i Egiptu), w tym listy sułtana Mehmeda IV i dwóch kolejnych wielkich wezyrów — Ahmeda Köprülü i Kara Mustafy (ten ostatni
w 1680 r. wydał za Osmana swą córkę). Tak na przykład w liście ze stycznia 1677 r. Kara
Mustafa nakazywał Osmanowi, pełniącemu wówczas w Stambule funkcję kajmakama (zastępcy wielkiego wezyra), odszukanie uwięzionego w twierdzy Jedi Kule byłego kozackiego
hetmana, Jerzego Chmielnickiego, i — jeśli pozostał przy życiu — odesłanie go do Adrianopola. Rozkaz wynikał z faktu, że wobec przejścia Piotra Doroszenki na stronę Moskwy
Porta pilnie potrzebowała kandydata, który objąłby funkcję hetmana kozackiego wiernego
sułtanowi. Po śmierci margrabiego Hermana archiwum odziedziczył jego bratanek, margrabia Ludwik Badeński, który zasłynął jako komendant armii cesarskiej i pogromca Turków,
Omówienie ww. dokumentów, pochodzących z lat 1600–1686 oraz ich pełne tłumaczenie w języku słowackim zawiera praca Josefa Blaškoviča, Rimavská Sobota v čase osmanskotureckého panstva, Bratislava 1974.
Obecnie większość dokumentów jest przechowywana w Państwowym Archiwum w Bańskiej Bystrzycy, a jedynie kilkadziesiąt pozostawiono w pododdziale w Rimawskiej Sobocie.
35
Więcej informacji o zawartości tych rejestrów oraz wskazówek bibliograficznych, dotyczących m.in. korespondencji Porty z kozackimi hetmanami — Bohdanem Chmielnickim i Piotrem Doroszenką, znajdzie Czytelnik w mojej książce Ottoman–Polish Diplomatic Relations…, s. 93–94. O korespondencji Porty z chanami krymskimi, zarejestrowanej w drugim z rejestrów pisała Z. Veselá, Les rapports de la Porte Sublime
avec le Khanat de Crimée (1676–1686), w: Rapports, co–rapports, communications tchécoslovaques pour le
Ve Congrès de l’Association Internationale d’études du Sud–Est Européen, Prague 1984, s. 207–220.
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co uwiecznił jego przydomek Türkenlouis. Ten ostatni wzbogacił swą siedzibę w Karlsruhe
o kolejne trofea wojenne, zgromadziwszy imponującą kolekcję namiotów i broni tureckiej.
Podczas II wojny światowej archiwum Osmana paszy spłonęło w bombardowaniu alianckim,
ocalały natomiast namioty i broń, a także przechowywane osobno jedwabne torby (kise),
w których pierwotnie znajdowały się listy. Na szczęście jeszcze przed wojną dokumenty
z archiwum Osmana paszy opisał i wydał (wraz z faksymile) niemiecki osmanista Franz
Babinger, ich zawartość nie uległa zatem bezpowrotnemu zatarciu36.
Oprócz łupów wojennych w zbiorach niemieckich zachowały się listy sułtanów osmańskich adresowane do królów Prus. Najstarsze listy osmańskie z archiwum pruskiego, przechowywane w Berlinie (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz), wydał przed
wojną wspomniany już niemiecki orientalista Helmuth Scheel37. W tymże archiwum można
znaleźć korespondencję chanów krymskich i elektorów brandenburskich, sięgającą wstecz
jeszcze dalej, a mianowicie do 1656 r., czyli czasów potopu38. Dokumenty osmańskie z XIX
i początków XX w. zachowały się też w berlińskim archiwum niemieckiego MSZ (Das Politische Archiv des Auswärtigen Amts), gdzie na przykład można zobaczyć sułtański dokument ratyfikacyjny traktatu berlińskiego z lipca 1878 r.39
Dokumenty osmańskie i tatarskie posiada także Archiwum Państwowe (Staatsarchiv)
w Dreźnie. Pochodzą one w większości z I połowy XVIII w., gdy elektorzy sascy z dynastii
Wettinów zasiadali równocześnie na tronie polskim, i stanowią faktycznie dopełnienie zbioru dokumentów przechowywanych w warszawskim AGAD. Krótki opis 35 dokumentów
tureckich i tatarskich ze zbiorów drezdeńskich znajdziemy w artykule wspomnianego już
Helmutha Scheela40.
Niewiele dokumentów osmańskich znajduje się również w Monachium, Kassel, Hamburgu i paru innych ośrodkach niemieckich.
W kopenhaskim Archiwum Państwowym (Rigsarkivet) zachował się ciekawy zbiór listów
krymskich chanów i dygnitarzy adresowanych do ich duńskich odpowiedników w II połowie
F. Babinger (wyd.), Das Archiv des Bosniaken Osman Pascha. Nach den Beständen der Badischen Landesbibliothek zu Karlsruhe, Berlin 1931; o zbiorach w Karlsruhe zob. też ilustrowany katalog wystawy Die
Karlsruher Türkenbeute: Die „Türckische Kammer” des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden–Baden; Die
„Türckischen Curiositaeten” der Markgrafen von Baden–Durlach, München 1991.
37
H. Scheel, Die Schreiben der türkischen Sultane an die preußischen Könige in der Zeit von 1721 bis 1774
und die ersten preußischen Kapitulationen vom Jahre 1761. Zum ersten Male auf Grund der im Preußischen
Geheimen Staatsarchiv zu Berlin–Dahlem aufbewahrten Originalurkunden bearbeitet, „Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen” 33 (1930), Zweite Abteilung: „Westasiatische Studien”, s. 1–82 oraz siedem czarno–białych reprodukcji dokumentów (także wydanie odrębne z tą samą paginacją: Berlin 1930).
38
Chciałbym wyrazić tu wdzięczność Gáborowi Kármánowi za informacje o tej zapoznanej, w dużym stopniu
wciąż nieskatalogowanej kolekcji. Jej opracowanie przygotowuje obecnie Mieste Hotopp–Riecke, doktorant
Freie Universität Berlin; zob. M. Hotopp–Riecke, S. Theilig, streszcz. referatu pt. Prussian–Tatar relationships during the 17th and 18th centuries: new facts and researches, umieszczone w katalogu II International
Symposium of Turkology, 12–14 September 2012 [Warszawa 2012], s. 50–53.
39
Kolorową podobiznę pierwszych dwóch stron traktatu można było zobaczyć na stronie internetowej ministerstwa (www.auswaertiges–amt.de/diplo/de/AAmt/VirtuellerRundgang/ArchivOsmanischeRatifikation.
html — wejście 16 października 2010 r.); niestety stronę później usunięto.
40
H. Scheel, Bemerkungen zu den osmanisch–türkischen Urkunden im ehem. Königl. Staatsarchiv zu Dresden,
„Ural–Altaische Jahrbücher” 36 (1964), s. 402–405.
36
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XVII w. Korespondencja rozpoczęła się w latach II wojny północnej (pierwszy zachowany
list pochodzi z 1658 r.), gdy Chanat Krymski i Dania znalazły się wraz z Rzecząpospolitą w sojuszu wymierzonym przeciwko Szwecji. Wszystkie dokumenty spisane w alfabecie
arabskim wydał wraz z faksymile i niemieckim tłumaczeniem niemiecki badacz węgierskiego pochodzenia Josef Matuz41. Ponadto w Kopenhadze zachowało się kilka oryginalnych
listów wystawionych przez krymskich dygnitarzy w języku polskim, które Matuz mylnie
uznał za polskie tłumaczenia zaginionych tureckojęzycznych oryginałow42.
Również w archiwum w Sztokholmie znajduje się sporo listów osmańsko–tureckich
i krymskotatarskich. Są wśród nich zarówno listy adresowane do królów Szwecji, jak i do
władców i dygnitarzy Rzeczypospolitej, wywiezione z Polski w czasie wojen szwedzkich.
Szczegółowy wykaz tych dokumentów zawiera katalog Karla Zetterstéena. Osmańskie dokumenty można też znaleźć w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali43.

2.7. ROSJA
Rosyjskie zbiory dokumentów osmańskich należą do najbogatszych na świecie, a zbiory
dokumentów krymskotatarskich nie mają sobie równych. Starsze dokumenty z okresu do
początku XVIII wieku zgromadzone są w Rosyjskim Państwowym Archiwum Akt Dawnych
(Rossijskij gosudarstvennyj archiv drevnich aktov — RGADA) w Moskwie, odpowiednio
w dziale 89., poświęconym stosunkom rosyjsko–tureckim (fond 89: Snošenija Rossii s Turciej), oraz w dziale 123., poświęconym stosunkom Rosji z Chanatem Krymskim (fond 123:
Snošenija Rossii s Krymom). Późniejsze dokumenty znajdują się w Archiwum Polityki Zagranicznej Imperium Rosyjskiego (Archiv vnešnej politiki Rossijskoj Imperii — AVPRI; jest
to dawne Archiwum MSZ, czyli Moskovskij glavnyj archiv Ministerstva inostrannych del —
MGAMID), również w działach 89. i 123., noszących te same nazwy, co odpowiednie działy
w RGADA. Chronologia jest często przemieszana, stąd dokumentów z początku XVIII w.
warto szukać w obu archiwach.
AVPRI zawiera ponadto tzw. Archiwum Kołczak paszy (fond 26), zdobyte przez Rosjan
podczas szturmu Chocimia w 1739 r. Nazwane od imienia44 wziętego do niewoli gubernatora
chocimskiego, obejmuje również korespondencję jego poprzedników, a najstarsze dokumenty
J. Matuz, Krimtatarische Urkunden im Reichsarchiv zu Kopenhagen. Mit historisch–diplomatischen und
sprachlichen Untersuchungen, Freiburg 1976.
42
Kopenhaga, Rigsarkivet, Tyske Kanzelli, Udenrigske Afdeling, Tatariet AI 1/2/41–47 (brakuje listu nr 46).
43
Zob. K. Zetterstéen, Türkische, tatarische und persische Urkunden im Schwedischen Reichsarchiv, Uppsala
1945; E. Święcicka, Ottoman and Ottoman–Polish Manuscript Sources in Swedish Public Collections, „Rocznik Orientalistyczny” 62 (2009), z. 1, Oriental Studies. Proceedings of the International Conference of Oriental Studies „55 years of the Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences (1952–2007)”,
Warsaw, 8–9 December 2008. Edited by A. Bareja–Starzyńska and M. Mejor, s. 196–212; dalszą bibliografię
podaje podręcznik Zajączkowskiego i Reychmana.
44
Faktycznie nazwiska, gdyż przed przyjęciem islamu ten mołdawski kondotier nazywał się Iliaş Colceag.
41
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sięgają połowy XVII w. W sumie liczy ono 2560 jednostek archiwalnych w językach tureckim, polskim i innych, stanowiąc skarbnicę wiedzy o funkcjonowaniu pogranicznej twierdzy
i krzyżujących się na tym obszarze interesach tureckich, polskich i rosyjskich. Niestety, istniejący katalog jest tak powierzchowny, że praktycznie bezużyteczny, a obowiązujące w archiwum przepisy zezwalają w najlepszym razie na zamówienie 10 jednostek archiwalnych
tygodniowo (dwa razy w tygodniu po 5). Jak dotąd skutecznie zniechęcało to badaczy, nie
tylko zagranicznych, ale i rosyjskich, do szerszego wykorzystania zbiorów tej kolekcji.
Dokumentów tureckich i tatarskich w AVPRI można też szukać w dziale 90., gromadzącym
korespondencję rosyjskiego poselstwa w Konstantynopolu (fond 90: Konstantinopol’skaja missija), dziale 22., odzwierciedlającym funkcjonowanie rosyjsko–tureckiej komisji pogranicznej
w latach 1712–1743 (fond 22: Pograničnaja s Turciej komissija v Retranžamente — krepost’
sv. Anny), a także w kilku innych działach, poświęconych sprawom ord nogajskich zamieszkujących stepy czarnomorskie: jedysańskiej, dżembojluckiej, jediczkulskiej i budziackiej (fond
112), sprawom kabardyńsko–czerkieskim (fond 115), czy kubańskim (fond 120).
W Petersburgu wiele dokumentów i rejestrów (defterów) przechowuje Rosyjska Biblioteka Narodowa (Rossijskaja Nacional’naja Biblioteka — RNB, dawna Cesarska Biblioteka
Publiczna, w czasach ZSRR Państwowa Biblioteka Publiczna im. Sałtykowa–Szczedrina).
Szczególnie cenny jest zbiór 121 rejestrów przywiezionych w 1905 r. z Symferopola, obejmujący kopiariusze (sidżille) spraw sądowych rozstrzyganych przez chańskich sędziów wojskowych (kaziaskerów)45, kopiariusze spraw rozstrzyganych przez sędziów (kadich) kilku
miast krymskich oraz dwa spisy nieruchomości pozostawionych przez chrześcijan wysiedlonych z półwyspu w 1778 r. 34 rejestry pochodzą z XVII w., pozostałe natomiast z XVIII w.
Przynajmniej część rejestrów musiała się więc pierwotnie znajdować w dawnym archiwum
chanów krymskich, którego większość spłonęła w 1736 r. podczas rosyjskiego szturmu
Bachczysaraju46.
Opis innych rejestrów i dokumentów zgromadzonych w RNB zawarty jest w XIX–wiecznym katalogu sporządzonym przez Bernharda (alias Borysa) Dorna47. Z późniejszych nabytków, nieuwzględnionych w katalogu Dorna, warto wymienić zbiór orientalisty i działacza
karaimskiego Abrahama Firkowicza, zawierający chańskie jarłyki dotyczące spraw karaimskich oraz 9 listów chanów i tatarskich bądź osmańskich dostojników z II połowy XVIII w.,
adresowanych do dostojników Rzeczypospolitej48. Z tego samego okresu pochodzi zespół
listów, adresowanych przez krymskich i osmańskich dostojników do hetmana Jana KleStąd niezbyt ścisła rosyjska nazwa działu: fond 917: Kazy–askerskie knigi Krymskogo chanstva. Szczegółową analizę zawartości trzech ksiąg z okresu panowania Murada Gereja oraz wiele cennych uwag na temat
całości zbioru znajdzie Czytelnik w pracy doktorskiej Natalii Królikowskiej pt. Law and Division of Power
in the Crimean Khanate. A Study on the Reign of Murad Giray (1678–1683), Uniwersytet Warszawski 2010.
46
Z dawnego archiwum chańskiego prawdopodobnie pochodzą też oryginalne listy Augusta II, hetmana Adama Mikołaja Sieniawskiego oraz — pisane z wygnania w Zweibrücken — Stanisława Leszczyńskiego, adresowane w 1714 r. do chana Kapłana Gereja, które w tajemniczy sposób trafiły do działu 89. (tureckiego)
w RGADA. Być może z czasem wypłyną jeszcze inne dokumenty, które przetrwały katastrofę 1736 r.
47
Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la Bibliothèque Impériale Publique de St. Pétersbourg, St. Pétersbourg 1852.
48
Zob. rejestr tych ostatnich w: Otčet Imperatorskoj Publičnoj Biblioteki za 1904 god, S.–Peterburg 1911,
s. 123–126.
45
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mensa Branickiego, znajdujący się w dziale 1240. (fond 1240: Tjurkskie dokumenty), obejmującym tureckie i tatarskie dokumenty różnej proweniencji. Na zakończenie wymieńmy
zespół osmańskich dokumentów zagarniętych w czasie wojny krymskiej (fond 931 i 932)
oraz zespół rękopisów przewieziony w 1976 r. z Bachczysaraju (fond 1195: Bachčisarajskoe
sobranie), obejmujący jednak nie dokumenty, ale księgi o charakterze religijnym i prawnym,
głównie w języku arabskim49.
Dalsze dokumenty znaleźć można w petersburskim Instytucie Rękopisów Wschodnich Rosyjskiej Akademii Nauk (Institut Vostočnych Rukopisej RAN, dawniej Sankt–Peterburgskij
filial Instituta vostokovedenija RAN)50 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Petersburgu.
Zarówno w wyżej wymienionych, jak i w wielu innych rosyjskich kolekcjach można się
natknąć na kolejne rękopisy i dokumenty, na przykład zagarnięte podczas rosyjskich kampanii na Bałkanach i Zakaukaziu, prowadzonych w XIX w. Być może z czasem wypłyną
jeszcze jakieś dokumenty ze zbiorów polskich lub niemieckich, zaginione w latach II wojny
światowej, które mogły trafić do Rosji jako zdobycz wojenna. Stopniowe otwieranie rosyjskich archiwów oraz obecne ożywienie badań nad osmańską i tatarską przeszłością, podejmowanych przez rosyjskich historyków i orientalistów, powinny sprzyjać takim odkryciom
w nadchodzących latach.

2.8. INNE KRAJE
Dokumenty osmańsko–tureckie można znaleźć w archiwach wszystkich krajów arabskich,
które kiedyś należały do Imperium, by wymienić tylko Syrię, Irak, Egipt, Tunezję, czy Algierię. Cennym uzupełnieniem są lokalne kroniki, pisane zazwyczaj w języku arabskim51.
O zbiorach orientalnych RNB zob. m.in. O. Vasil’eva i V. Lebedev, Arabskie, tjurkskie i persidsko–tadžikskie dokumenty v Gosudarstvennoj Publičnoj biblioteke im. M. E. Saltykova–Ščedrina, w: Istočnikovedčeskoe
izučenie pamjatnikov pis’mennoj kul’tury. Sbornik naučnych trudov, Leningrad 1984, s. 139–148; tychże,
Bachčisarajskoe sobranie vostočnych rukopisej, w: Istočniki po istorii otečestvennoj kul’tury v sobranijach
i archivach Otdela rukopisej i redkich knig. Sbornik naučnych trudov, Leningrad 1983, s. 131–139; O. Vasil’eva, Krymsko–tatarskie rukopisnye materialy v otdele rukopisej, w: Rossijskaja Nacional’naja Biblioteka.
Vostočnyj sbornik, vypusk 5, Sankt–Peterburg 1993, s. 37–45.
50
Zob. L. Dmitrieva, Katalog tjurkskich rukopisej Instituta vostokovedenija Rossijskoj akademii nauk, Moskva 2002.
51
Arabski przenikał także do lokalnej administracji osmańskiej, o czym świadczy język zachowanych dokumentów. Podczas wykopalisk w Qasr Ibrim na terenie egipskiej Nubii odkryto lokalne archiwum, pozostawione przez stacjonujący tam w XVII i XVIII w. osmański garnizon. Językiem większości dokumentów jest
arabski, a jedynie część sporządzono w języku tureckim. Długotrwała izolacja żołnierzy osmańskich garnizonów przebywających w arabskim otoczeniu sprzyjała ich zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności
oraz stopniowej asymilacji językowej, choć często zachowywali oni odrębną tożsamość związaną z przynależnością do zwolnionej z podatków elity militarnej (tur. askeri). Arabskie i tureckie dokumenty z Qasr Ibrim
zostały wydane wraz z angielskimi tłumaczeniami w: M. Hinds and H. Sakkout (wyd.), Arabic Documents
from the Ottoman Period from Qasr Ibrim, London 1986 oraz M. Hinds and V. Ménage (wyd.), Qasr Ibrim
in the Ottoman period: Turkish and further Arabic documents, London 1991.
49
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Tak na przykład Archiwum Państwowe w Sanie posiada osmańsko–tureckie dokumenty,
wytworzone przez osmańską administrację w Jemenie, pochodzą one jednak wyłącznie
ze schyłkowego okresu osmańskiego panowania, bezpośrednio poprzedzającego I wojnę
światową. Informacji o wcześniejszych losach tej byłej osmańskiej prowincji badacz musi
szukać w lokalnych kronikach, przechowywanych w bibliotekach Sany i Tarimu (w prowincji Hadramaut na południu kraju), a niekiedy też w rękach prywatnych52.
Szczególnym zainteresowaniem badaczy cieszą się ostatnio — podobnie jak w przypadku
Anatolii i Bałkanów — lokalne rejestry sądowe (sidżille), rzucające światło na codzienne życie prowincji oraz grup niezwiązanych z osmańską administracją, o których mało dowiemy
się ze źródeł generowanych przez centralną administrację Imperium. W krajach arabskich
sidżille prowadzono raczej po arabsku niż po turecku, a niekiedy w obu tych językach53.
Księgi sądowe, sięgające często początków panowania osmańskiego w XVI w., zachowały
się nie tylko dla takich większych miast, jak Kair, Aleppo, Damaszek, czy Jerozolima, ale
też mniejszych, jak Hama czy Nablus. Sięgające XVI w. sidżille zachowały się też dla cypryjskiej stolicy Nikozji (zwanej przez miejscowych Greków Levkosią, stąd turecka nazwa
Lefkoşa) i są przechowywane w tureckiej części miasta.
Dokumenty osmańsko–tureckie coraz częściej trafiają wreszcie do tak odległych krajów,
jak Stany Zjednoczone, Kanada, czy Japonia, których ośrodki badawcze mogą sobie pozwolić na zakup zbiorów, pozostawionych np. przez zmarłych kolekcjonerów czy profesorów
orientalistów.
Powyższy rozdział nie aspiruje rzecz jasna do wyczerpania tematu. Ma on jedynie na celu
wskazanie przyszłym badaczom najważniejszych kolekcji osmańskich i krymskotatarskich
dokumentów oraz pobieżne scharakteryzowanie typów źródeł, jakie można spodziewać się
w nich znaleźć.

Rękopisy jemeńskich kronik można też znaleźć m.in. w Londynie i Lejdzie. Część najważniejszych kronik
jemeńskich została już wydana, nie zawsze jednak są to edycje krytyczne. Koniecznym uzupełnieniem dla badacza XVI– i XVII–wiecznej historii Jemenu są dokumenty osmańskiej centralnej biurokracji, zgromadzone
w BOA w Stambule.
53
Tak np. spośród 22 ksiąg wykorzystanych w książce Amy Singer, prowadzonych w XVI w. przez kadich
Jerozolimy, 14 prowadzonych było po arabsku, a 8 po turecku; zob. A. Singer, Palestinian peasants and Ottoman officials. Rural administration around sixteenth–century Jerusalem, Cambridge 1994, s. 191.
52
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PALEOGRAFIA

3.1. PAPIER I PRZYBORY DO PISANIA
W odróżnieniu od europejskich kancelarii, gdzie w średniowieczu uroczyste dokumenty
sporządzano na pergaminie, od początku istnienia kancelarii osmańskiej i krymskotatarskiej
podstawowym materiałem, na którym sporządzano dokumenty, był papier1. Wynaleziony
w Chinach papier dotarł do Europy za pośrednictwem Arabów i Mongołów, nic więc dziwnego, że był powszechnie używany w islamskich i czyngisydzkich kancelariach. Dokumenty
sułtanów i chanów o szczególnie uroczystym charakterze sporządzano na żółtawym, połyskliwym papierze, produkowanym z jedwabiu w Indiach i Azji Środkowej2. Znacznie powszechniej był jednak używany biały papier, grubszy i sztywniejszy, sprowadzany nad Bosfor i na Krym z północnych Włoch, głównie z Wenecji. Szczególną popularnością cieszył
się papier ze znakiem wodnym przedstawiającym trzy półksiężyce (tre lune), produkowany
we Włoszech specjalnie na osmański rynek. Spotykamy też inne filigrany, nawet noszące
tak wyraźnie chrześcijańskie przesłanie jak baranek paschalny, co nie odstręczało muzułmańskich władców od wystawiania swych dokumentów na ozdobionym w ten sposób papierze. Papier produkowano też lokalnie, z pewnością od XVIII w. Badacze wciąż spierają
się, czy zaświadczona już w źródłach XVI–wiecznych nazwa położonej nad Złotym Rogiem
podstambulskiej miejscowości Kağıthane (dosł. „papiernia”) dowodzi istnienia tam w tym
czasie wytwórni, czy raczej tylko składu importowanego papieru.

Wyjątkiem jest spisany na pergaminie list przymierny chana Mengli Gereja, wysłany w 1514 r. Zygmuntowi
Staremu. O użyciu pergaminu przesądził prawdopodobnie fakt, że dokument sporządzono w języku włoskim,
a za jego wystawienie odpowiadał chański dworzanin i dyplomata, pochodzący z Kaffy Genueńczyk Augustino de Garibaldis. Do wyjątków należy też spisany na pergaminie list przymierny sułtana Mehmeda II, wysłany
do Wenecji w 1446 r. i sporządzony w języku greckim; zob. F. Babinger und F. Dölger, Mehmeds II. frühester
Staatsvertrag (1446), „Orientalia Christiana Periodica” 15 (1949), s. 242.
2
Choć informację o imporcie papieru z Indii i Azji Środkowej można znaleźć we wszystkich podręcznikach
paleografii osmańskiej, w recenzji z mojej książki brytyjski uczony John Michael Rogers przytacza kłopotliwy
fakt, że o ile w osmańskich rejestrach pałacowych jest poświadczony import papieru z Włoch, próżno szukać
tam wzmianki o imporcie papieru ze Wschodu. Prowadzi to do pytania, czy papier, określany w osmańskich
źródłach jako Hindi bądź Semerkandi, rzeczywiście pochodził z Indii lub Samarkandy, czy też był produkowany na miejscu, a egzotyczne nazwy określały jedynie jego typ i format; zob. J. M. Rogers, Poland and the Porte, „The Court Historian” 5/2 (2000), s. 160.
1

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

36

PALEOGRAFIA

W celu uzyskania połysku papier pokrywano substancją z białka jajecznego zmieszanego
z wodą oraz polerowano. Dla uzyskania równego duktu skrybowie za pomocą linijki nacinali
na papierze brzytwą sieć równoległych linii, rysowali takie linie ołówkiem bądź odciskali je
za pomocą jedwabnych nici umocowanych w przyrządzie zwanym mistar.
Do pisania używano wyrabianych z trzciny piór (kalem) oraz czarnego tuszu, choć imiona
Boga, proroka Mahometa oraz wystawiającego dokument muzułmańskiego monarchy często wyodrębniano, pisząc je złotym tuszem. W listach do władców chrześcijańskich honorowano w ten sposób także proroka Jezusa, a niekiedy nawet samego adresata (np. w listach
chanów krymskich do królów polskich). Do wykonania ozdobnego monogramu sułtana lub
chana (tugry) używano czasem kilku kolorów tuszu, a po ukończeniu dokument posypywano
złotym piaskiem i/lub ozdabiano płatkami ze złotej folii zwanymi zerefşan.
Dokumenty sułtanów i chanów noszące szczególnie uroczysty charakter (np. listy przymierne adresowane do obcych władców) sporządzano na kilku sklejonych arkuszach papieru, w wyniku czego dokument mógł osiągnąć długość kilku metrów3. Dokument taki
zwijano i umieszczano w jedwabnym worku (kise, stąd notabene pochodzi polskie słowo
„kiesa”), do którego przyczepiano kartkę z imieniem lub tytułem adresata, zwaną po turecku
kulak („ucho”).
Osmańskie księgi rachunkowe i rejestry, noszące nazwę defterów4, mogły osiągać bardzo
różne rozmiary — od złożonej na pół kartki papieru po oprawną w skórę grubą księgę, liczącą setki stron. Typowy defter jest długi i wąski5, choć zdarzają się też inne kształty.

3.2. PISMO ARABSKIE I JEGO ODMIANY
W piśmie arabskim nie rozróżnia się liter wielkich i małych, natomiast ta sama litera może
mieć różny kształt zależnie od tego, czy stoi na początku, w środku, czy na końcu wyrazu,
a jeszcze inny w postaci wolno stojącej (np. ﻫ, ﻬ, ﻪ, i  ﻩto początkowa, środkowa, końcowa
i wolno stojąca forma litery h). Na imponujący rozwój kaligrafii arabskiej wpłynął fakt,
że w krajach muzułmańskich bardzo późno pojawił się druk — w Imperium Osmańskim
pierwsza drukarnia powstała w latach dwudziestych XVIII w., a na szerszą skalę druk upowszechnił się dopiero w XIX w.6 Zawód kopisty cieszył się więc wzięciem, a sztuka kaligraNajdłuższy w zbiorach polskich dokument Murada IV z 1623 r. ma obecnie 491,5 cm, a pierwotnie był jeszcze dłuższy.
4
Tureckie słowo defter wywodzi się z greckiego διφθέρα i w dzisiejszym języku tureckim oznacza po prostu
zeszyt.
5
Np. wspomniany wyżej, wydany przeze mnie „szczegółowy rejestr” (defter–i mufassal) ejaletu kamienieckiego ma (w postaci zamkniętej) 57,5 cm wysokości i 21 cm szerokości.
6
Już wcześniej działały w Stambule prasy drukarskie publikujące książki w alfabetach greckim, hebrajskim
i ormiańskim na użytek niemuzułmańskich poddanych Porty. Na późne wprowadzenie druku w świecie muzułmańskim paradoksalnie wpłynął ogromny szacunek, jakim cieszyło się pismo arabskie, w którym przelano
na papier słowo boże w postaci Koranu. Zastąpienie ręcznego kopiowania mechanicznym powielaniem jawiło
się jako profanacja tego pisma.
3
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1. Tamga chana krymskiego Mengli Gereja odciśnięta złotym tuszem na dokumencie z 1514 r. (sam dokument sporządzony jest w języku włoskim; jest to list
przymierny wysłany Zygmuntowi Staremu). Inskrypcja tamgi wyryta jest pismem
kufickim (treść inskrypcji jest przytoczona w następnym rozdziale)
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fii długo zachowywała wartość użytkową. Ponadto religijny zakaz przedstawiania postaci
ludzi i zwierząt hamował rozwój sztuk przedstawiających w takich formach, jakie znamy na
Zachodzie (tj. rzeźby oraz malarstwa ściennego i sztalugowego). Tolerowano jedynie, a nawet wręcz promowano na dworach szachów i sułtanów sztukę miniatorską, adresowaną do
niewielkiego, elitarnego kręgu odbiorców. Potrzeby estetyczne mecenasów i kolekcjonerów
zaspokajały więc iluminowane rękopisy, a ich twórcy — zarówno kaligrafowie, jak i miniaturzyści cieszyli się prestiżem i uznaniem7.
Spośród wielu rodzajów pisma arabskiego nie wszystkie były rozpowszechnione
w Imperium Osmańskim i Chanacie Krymskim. Różne rodzaje pisma pełniły też różne
funkcje: innym pismem zapisywano wiersz, innym inskrypcję na bramie meczetu, w innym sporządzano sułtański dekret, a w jeszcze innym prowadzono rachunki skarbowe.
Poniżej prezentujemy najbardziej typowe rodzaje pisma arabskiego oraz przykłady ich
zastosowania:

3.2.1. PISMO KUFICKIE
Jest to najstarsze „kwadratowe” pismo arabskie, którego nazwa wywodzi się od irackiego
miasta Kufa. Spotykamy je m.in. na średniowiecznych monetach arabskich oraz inskrypcjach ściennych meczetów w Azji Środkowej. W Imperium Osmańskim miało niewielkie
zastosowanie, natomiast spotykamy je na tamgach chanów krymskich (il. 1) (o tamgach
zob. Rozdział 4.).

3.2.2. PISMO NASCHI (TUR. NESHİ LUB NESİH)
Jest to dobrze czytelne pismo „okrągłe”, ciągnące się w jednej prostej linii, najbardziej
rozpowszechniony rodzaj pisma arabskiego, z którego wyodrębniły się z czasem kolejne
style kaligraficzne, takie jak sulus, diwani, czy rik‘a. Na bazie pisma naschi rozwinęła się
w XVIII w. w Imperium Osmańskim czcionka drukarska, używana w Turcji do 1928 r.,
a w krajach arabskich do dziś. W Imperium Osmańskim i Chanacie Krymskim pisma naschi
często i chętnie używano do kopiowania rękopisów, natomiast rzadziej wystawiano w nim
dokumenty (il. 2).

Warto mieć w pamięci ten kontekst społeczno–kulturowy podczas lektury książki Orhana Pamuka Nazywam się Czerwień (Kraków 2007), której akcję autor umiejscowił w środowisku stambulskich miniaturzystów.

7
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2. Fragment tureckiego dokumentu traktatu karłowickiego, wystawionego pismem naschi

3.2.3. PISMO SULUS (TUR. SÜLÜS)
Jest to najbardziej ozdobne pismo arabskie, używane m.in. w inskrypcjach na meczetach
i grobowcach. Poszczególne litery są umieszczane na różnych poziomach, tak by szczelnie
i równomiernie wypełnić dostępną płaszczyznę, stąd odczytanie napisów w piśmie sulus
wymaga niekiedy sporo wyobraźni8. W dokumentach osmańskich pismem sulus jest często
wykonana formuła dewocyjna umieszczona ponad tugrą (il. 3) (zob. Rozdział 4.).

Analogiczne przedkładanie walorów estetycznych nad czytelność spotykamy w staroruskim ozdobnym piśmie
vjaz’, stosowanym w inskrypcjach na freskach i ikonach, którego odczytanie sprawia niekiedy podobne trudności.

8
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3. Formuła dewocyjna listu przymiernego sułtana Mustafy I, przesłanego
w 1623 r. Zygmuntowi III, skomponowana w piśmie sulus

3.2.4. PISMO DIWANI (TUR. DİVANİ)
Pismo to rozwinęło się na osmańskim dworze z pisma naschi i w nim sporządzano większość dokumentów wystawianych w imieniu sułtana — rozkazy (firmany), przywileje i akty
mianowania (beraty lub niszany), czy wreszcie listy przymierne (‘ahdname). Nazwa pisma
pochodzi od rady sułtańskiej (z perskiego diwan)9, na posiedzeniach której podejmowano najważniejsze decyzje. Diwani przyjęło się również w kancelarii Chanatu Krymskiego,
choć do połowy XVI w. chanowie wystawiali swe dokumenty raczej w pismach naschi
i sulus. Szczególnie ozdobny, zagęszczony typ pisma diwani uzyskał nazwę celi divani
(czyt. dżeli diwani) (il. 4–5).

Od tego słowa wywodzi się notabene polskie słowo dywan, jako że pomieszczenie rady zazwyczaj wymoszczone było kobiercami.

9
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4. Fragment listu przymiernego sułtana Mehmeda III, przesłanego w 1597 r.
Zygmuntowi III, skomponowany w piśmie celi divani

5. Dla porównania fragment zwykłego pisma diwani, w którym skomponowany
został list przymierny Sulejmana Wspaniałego, przesłany w 1525 r. Zygmuntowi
Staremu

Umieszczane na różnych poziomach litery charakteryzują się w diwani pochyleniem10
oraz eksponowaniem końcowych i wolno stojących form liter sin ()ﺱ, şin ()ﺵ, sad ()ﺹ, kef
(ﮏ/)ﻙ, nun ( )ﻥi ya (( )ﻯil. 6).
10

Nawet arabska litera alif (tur. elif), przedstawiana w postaci pionowej kreski, ma w diwani postać pochyloną.
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6. Pochylona litera alif (tur. elif) oraz wolno stojąca
litera şin ()ﺵ, typowe dla pisma diwani

Lekko zagięte linie pisma, podnoszące się i zagęszczające w końcowej części przypominają — zwłaszcza w celi divani — szable skierowane głowniami w lewo. O ile po prawej
stronie wiersza pozostawiano margines, ostatnią literę po lewej wydłużano tak, by sięgnęła
brzegu papieru. Jeśli litera nie dawała się wydłużyć, dodawano niekiedy wydłużoną literę h
()ﻫ, która miała wypełnić wolną przestrzeń. Oprócz względów estetycznych tworzony w ten
sposób „ogon” (zeneb) miał na celu uniemożliwić dopisanie czegokolwiek do tekstu dokumentu przez nieupoważnione osoby.
Oprócz zwykłego pisma diwani i ozdobnego celi divani rozróżniamy ponadto mniej staranny, kursywny styl zwany „łamanym diwani” (tur. kırma divani lub divani kırması), spotykany w dokumentach niewystawianych przez samego sułtana i w wewnętrznej korespondencji poszczególnych osmańskich urzędów (il. 7).

7. Fragment osmańskiego dokumentu traktatu buczackiego, wystawionego 18 października 1672 r.
w imieniu wielkiego wezyra Ahmeda Köprülü i sporządzonego pismem kırma divani
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3.2.5. PISMO TA‘LIK LUB NASTA‘LIK
Pismo ta‘lik (dosł. „zawieszone”) rozwinęło się w średniowiecznej Persji, gdzie powstała
również jego odmiana zmieszana z pismem naschi i zwana nasch–ta‘lik (stąd skrócona forma nasta‘lik, w wymowie tureckiej nesta‘lik). Z czasem nasta‘lik stał się perskim „stylem
narodowym”, w którym w Iranie do dziś dzieci uczą się pisać i drukuje się książki. Styl ten
dość szeroko przyjął się również w Turcji osmańskiej, gdzie znano go pod nazwą ta‘lik11.
W piśmie tym pierwsze litery każdego z kolejnych słów stawiane są w jednej linii, a następne litery tych słów delikatnie schodzą w dół, tworząc wybiegające jedne nad drugie ciągi.
Ze względów estetycznych przyjęło się ono wśród poetów i członków muzułmańskiego duchowieństwa, czyli ulemów. Sporządzano w nim fetwy — opinie prawne wydawane przez
muftich, certyfikaty wystawiane przez kadich (keşf–i hüccet, czytaj keszf–i hüdżdżet), pisano
wiersze, zarówno perskie, jak i tureckie, a od XVIII w. wykonywano w nim popularne inskrypcje na fontannach (il. 8).

8. Fragment certyfikatu (keşf–i hüccet) kadiego kamienieckiego
Ahmeda, poświadczającego przebieg granic fundacji pobożnej
wielkiego wezyra Kara Mustafy w rejonie podolskiej wsi Nowosiółka (dziś Rychta); wystawiony 10 maja 1682 r., certyfikat sporządzony został w piśmie ta‘lik
W tekstach osmańskich spotykamy też termin nesta‘lik; dotyczył on jednak tylko jednej z odmian perskiego
nasta‘liku, najbardziej zbliżonej do naschi.
11
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3.2.6. PISMO RIK‘A
Kursywne pismo rik‘a pojawiło się już w XV w. W kancelarii osmańskiej stosowano je
w dokumentach o mniejszym znaczeniu, brulionach oraz kopiach, gdzie często było zmieszane z elementami pism naschi lub diwani (il. 9).

9. Fragment projektu polsko–osmańskiego przymierza ofensywnego, skierowanego przeciw Rosji, wynegocjowanego w Konstantynopolu przez posła Rzeczypospolitej Piotra Potockiego; tekst turecki
sporządzony 4 października 1790 r. skomponowany jest w piśmie
rik‘a

Od końca XVIII w. specjalny wariant rik‘a był używany w codziennej korespondencji
urzędu wielkiego wezyra, stąd znany jest jako „rik‘a Wysokiej Porty” (Bâbıâlî rik‘ası)12.

Mübahat Kütükoğlu, której praca jako jedyny z klasycznych podręczników paleografii i dyplomatyki osmańskiej szeroko traktuje o dokumentach XIX–wiecznych, uznaje ten późny rik‘a za odrębny styl i poświęca mu
osobny podrozdział; zob. tejże, Osmanlı belgelerinin dili (diplomatik), Istanbul 1994, s. 58–59 i 67–68.
12
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3.2.7. PISMO SIJAKAT (TUR. SİYAKAT)
Sijakat, używane w osmańskiej biurokracji skarbowej, słusznie uchodzi za najtrudniejsze
osmańskie pismo. Był to rodzaj stenografii, w której nie używano kropek i innych znaków
diakrytycznych, często niezbędnych dla rozróżnienia poszczególnych liter alfabetu arabskiego. By unaocznić Czytelnikowi trudności związane z prawidłowym odczytem tekstów w piśmie sijakat, przytoczmy poniższy przykład. Następujące litery alfabetu arabskiego w swej
początkowej i środkowej postaci różnią się od siebie tylko umiejscowieniem i liczbą kropek
(poniżej obok początkowej postaci w alfabecie arabskim jest podana w alfabecie łacińskim
wymowa oraz — w nawiasach — turecka nazwa litery):

 – ﺒb (be)
 – ﭙp (pe; litera nie występuje w alfabecie arabskim, jedynie w zmodyfikowanym alfabecie
ﺘ
ﺜ
ﻨ
ﻴ

–
–
–
–

perskim i tureckim)
t (te)
th (se; w arabskim wymawiane jak angielskie th bezdźwięczne)
n (nun)
i/j (ye)

Wyobraźmy sobie teraz, że musimy odczytać tekst zapisany pismem pozbawionym kropek, pamiętając w dodatku, że w alfabecie arabskim można zapisać tylko trzy samogłoski (a,
u, i), podczas gdy mówiony język turecki posiada ich osiem: a, e, i, o, ö, u, ü, oraz ı (wymawiane jak polskie y). Co gorsza, o ile niektórych liter alfabetu arabskiego nie wolno łączyć
z następującą literą, co ułatwia ich odróżnienie w tekście13, w piśmie sijakat można łączyć
wszystko. Przerażonego Czytelnika warto w tym miejscu pocieszyć, że osmańscy skrybowie
nie zawsze i niekoniecznie byli zdolniejsi i inteligentniejsi od nas, a pisma sijakat po prostu uczyli się od swych mistrzów, często ojców i wujów, gdyż dziedziczenie zawodu było
w dawnych społeczeństwach rozpowszechnione (il. 10).
Dziś pisma sijakat nie możemy wprawdzie przyswoić w funkcjonującej kancelarii, ale
istnieje znaczna liczba podręczników oraz wydanych tekstów źródłowych, gdzie do transkrypcji w alfabecie arabskim lub łacińskim dołączono czytelne faksymile dokumentów sporządzonych w piśmie sijakat, co pozwala na samodzielną naukę. Jak często w takich wypadkach, pomocą mogą służyć bardziej doświadczeni koledzy, którym rzut oka nieraz pozwala
rozstrzygnąć zagadkę, nad którą początkujący badacz ślęczy godzinami. Przez lata w stambulskim archiwum mogłem obserwować doktorantów, a nawet utytułowanych badaczy, szukających pomocy u ś.p. profesora Halila Sahillioğlu, który większą część życia poświęcił
badaniu tajników osmańskich instytucji skarbowych. Sam nieraz korzystałem z pomocy
kolegów i mistrzów, którym niezmiernie dużo zawdzięczam. Warto jednak w tym miejscu
zaznaczyć, że wraz z upływem czasu poświęconego na ślęczenie nad tekstem nikt nie będzie
znał „naszych” źródeł lepiej, niż my sami. Kiedyś po licznych i bezowocnych konsultacjach
13

Są to litery elif ()ﺍ, dal ()ﺩ, zal ()ﺫ, re ()ﺭ, ze ()ﺯ, i vav ()ﻭ.
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u tureckich i arabskich autorytetów odkryłem ze zdumieniem, że zapisane w sijakat nieznane
mi słowo ( ﻨﺎﻴﻣﺖbez kropek w oryginale!), którego korzeni na próżno szukałem w arabskich
słownikach, jest po prostu zapisem ruskiego słowa najmyt, oznaczającego na XVII–wiecznym Podolu parobka.

10. Fragment listy członków społeczności polskiej (zimmiyan–i Lehlüyan), pozostałych po tureckim podboju w Kamieńcu Podolskim,
pochodzący ze „szczegółowego rejestru” (defter–i mufassal) ejaletu
kamienieckiego, sporządzonego wiosną 1681 r. (spis obejmował tylko mężczyzn — zarówno żonatych, jak i kawalerów). Listę, sporządzoną dość czytelnym pismem sijakat, otwiera jezuita Jerzy Szornel
[Şornel veled–i Yiji papas; dosł. „Szornel syn Jerzego, ksiądz”; słowo
veled („syn”) osmański skryba wpisał mechanicznie, gdyż większość
wpisów w defterze dotyczyła chłopów ruskich, identyfikowanych
za pomocą imienia własnego i imienia ojca (np. Ivan veled–i Vasıl,
tj. „Iwan, syn Wasyla”), podczas gdy szlachta polska używała nazwisk praktycznie nieznanych w kontekście tureckim]. Kolejne zapisy
na liście można odczytać (od prawej do lewej) jako: İstanilan dıyak
(„Stanisław diak”, raczej wikary?), Marek <veled–i> İzdanofski
(„Marek Zdanowski”?), Yanik veled–i Markel m[ücerred] („Janik, syn
Markiela, kawaler”?) i Blajey veled–i Manenko („Błażej Maneńko”?).
Tylko raz w całym wersie użyto kropek (faktycznie daszka oznaczającego 3 kropki), by zaznaczyć rzadko spotykaną w alfabecie osmańsko–tureckim literę ( ژczytane jak polskie ż; w transkrypcji łacińskiej
opartej na dzisiejszym alfabecie tureckim oddane jako j), występującą w egzotycznie brzmiącym dla osmańskiego skryby imieniu Błażej;
o postaci Jerzego Szornela zob. też The Ottoman Survey Register,
pt. 1, s. 86, przyp. 45]

Dodatkową trudność w lekturze tekstów sporządzonych w sijakat powoduje stosowana
niekiedy przez osmańskich urzędników skarbowych praktyka zapisywania liczb nie za pomocą cyfr, ale specjalnych znaków wywodzonych od nazw tych liczb w języku arabskim
(np. trzy połączone u dołu pionowe kreski
dla liczby 3 < ar. ﺜﻟﺛﻪ, czy znak
<  ﻤﺎdla
liczby 100 < ar. )ﻤﺎﺌﻪ. Choć niewprawne oko z trudem dopatrzy się tu podobieństwa, na
szczęście również w tym wypadku możemy korzystać ze specjalistycznych podręczników
oraz wydanych tekstów źródłowych.
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3.2.8. SKRÓTY I SZYFRY
Wielość skrótów stosowanych w kancelarii osmańskiej nie da się porównać z bogactwem
skrótów spotykanych w średniowiecznej łacinie, o których traktuje nauka zwana brachygrafią. Niemniej skróty stosowano, a ich znajomość jest niezbędna do zrozumienia tekstu
osmańskich dokumentów. Do najczęściej spotykanych skrótów należy arabska litera h ()ﻩ
umieszczana na górze dokumentu. Jest to skrót arabskiego słowa ( ﻫﻮw tureckiej wymowie
Hüve, czyli „On” tj. Bóg), odgrywający rolę najprostszej inwokacji14. Innym typowym skrótem jest oznaczanie nazw miesięcy ery muzułmańskiej jedną lub dwiema literami alfabetu
arabskiego, przy czym niekoniecznie jest to pierwsza litera nazwy danego miesiąca. Skróty
nazw poszczególnych miesięcy są następujące:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

ﻡ
ﺹ
ﺭﺍ
ﺭ
ﺠﺎ
ﺝ
ﺏ
ﺵ
ﻥ
ﻝ
ﺫﺍ
ﺫ

„m”
„s” (sad)
„r–a”
„r”
„dż–a”
„dż”
„b”
„sz”
„n”
„l”
„z–a”
„z”

muharrem
sefer
rabi I (Rebi‘ü`l–evvel)
rabi II (Rebi‘ü`l–ahir)
dżumadi I (Cemaziyü`l–evvel))
dżumadi II (Cemaziyü`l–ahir)
redżeb
sza‘ban
ramazan
szawwal
zilka‘de
zilhidżdże

Właściwe rozwiązanie danego skrótu zależy od kontekstu i typu dokumentu, który
staramy się odczytać. Tak np. arabską literę „( ﻡm”) możemy odczytać jako muharrem,
ale też jako mezbur bądź mezkur („[wyżej] wspomniany”), mücerred („kawaler” — skrót
często spotykany w spisach podatkowych), yevm („dzień”), nim („połowa”), temme („koniec” — skrót stawiany często na końcu dokumentu) i jeszcze na parę innych sposobów.
Więcej informacji o typowych skrótach można znaleźć w podręcznikach osmańskiej paleografii.
Oprócz stosowania pisma sijakat, trudnego do odczytania dla niespecjalistów,
w osmańskiej administracji stosowano niekiedy znaki kryptograficzne, choć stopień ich
rozpowszechnienia nie dorównywał powszechności stosowania szyfrów w korespondencji dyplomatycznej nowożytnej Wenecji, Francji, a nawet XVII–wiecznej Rzeczypospolitej. Dopiero w drugiej połowie XIX w., w związku z rozwojem sieci telegraficznej, w korespondencji osmańskich urzędów i władz wojskowych upowszechniło się stosowanie
szyfrów.
W uroczystych dokumentach sułtańskich inwokacja jest zwykle bardziej rozbudowana i pisana często złotym tuszem.
14
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Inny charakter miały chronogramy, chętnie komponowane w formie swoistej zabawy
intelektualnej przez autorów osmańskich kronik, wierszy, a nawet kamiennych inskrypcji. Ich autorzy wykorzystywali wartości liczbowe, przypisywane poszczególnym literom
alfabetu arabskiego, zawierając np. w poetyckim wersie datę wydarzenia, do którego ów
wers się odnosił. W adresach osmańskich listów często można też znaleźć cyfry 8642,
odpowiadające — w kolejności od prawej do lewej — wartościom liczbowym arabskich
liter b ()ﺏ, d ()ﺩ, u ()ﻭ, i h ()ﺡ, tworzących razem słowo beduh ()ﺒﺪﻭﺡ. Specjaliści spierają się o genezę i znaczenie tego słowa, wiemy jednak, że umieszczone w liście, było
traktowane jako talizman chroniący nadawcę, adresata, jak też sam list i wiozącego go
posłańca.

3.3. LITERATURA
Wiele informacji o materiałach pisarskich zawiera podręcznik paleografii i dyplomatyki
osmańskiej pióra tureckiej uczonej Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı belgelerinin dili (diplomatik), Istanbul 1994, s. 15–50 (rozdział pt. Yazı malzemeleri). Znakom wodnym spotykanym na papierze osmańskich dokumentów są poświęcone studia Asparucha Velkova
i Stefana Andreeva, Filigranes dans les documents ottomans, vol. 1: Trois croissants, Sofia
1983, oraz Asparucha Velkova, Les filigranes dans les documents ottomans — Divers types
d’images, Sofia 2005.
Naukę paleografii osmańskiej dobrze zacząć od niewielkiego podręcznika austriackiego
orientalisty Friedricha Kraelitza–Greifenhorsta Osmanische Urkunden in türkischer Sprache aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur osmanischen Diplomatik,
w: „Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Philosophisch–historische Klasse”,
Band 197 (1921), Heft 3, Wien 1922. Publikacja zawiera tablice paleograficzne z podobiznami 24 dokumentów Mehmeda II i Bajezida II wraz z ich transkrypcją w alfabecie arabskim
i niemieckim tłumaczeniem. Dokumenty są pisane stosunkowo prostym językiem tureckim,
znacznie lepiej zrozumiałym niż późniejsze, pełne arabsko–perskich „makaronizmów” dokumenty XVI– i XVII–wieczne.
Klasycznym, niedoścignionym wciąż podręcznikiem paleografii, a przede wszystkim
dyplomatyki osmańsko–tureckiej pozostaje praca Lajosa Feketego, Einführung in die
osmanisch–türkische Diplomatik der türkischen Botmässigkeit in Ungarn, Budapest
1926. Oprócz obszernego wstępu zawiera ona 21 podobizn XVI–wiecznych dokumentów
osmańskich wraz z transkrypcją w alfabecie arabskim i niemieckim tłumaczeniem. Swoistym uzupełnieniem Feketego jest wydany w podobnym formacie rumuński podręcznik
Mihaila Guboglu, Paleografia şi diplomatica turco–osmana. Studiu şi album, Bucureşti
1958. Zawiera on aż 203 podobizny, przedstawiające w większości osmańskie dokumenty
z archiwów rumuńskich, pochodzące z okresu od XV do początku XX w. Kilka podobizn przedstawia nie dokumenty, ale fragmenty osmańskich kronik, a nawet kamienną
inskrypcję na murach naddniestrzańskiej twierdzy Bender (rum. Tighina, w źródłach sta-
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ropolskich Tehinia), upamiętniającą jej zdobycie przez sułtana Sulejmana w 945 r. ery
muzułmańskiej (1538 AD). Niestety, tylko część przedstawionych dokumentów została
opublikowana w pełnej transkrypcji łacińskiej i rumuńskim tłumaczeniu; w pozostałych
przypadkach wydawca poprzestał na regestach i przytoczeniu w transkrypcji jedynie
istotnych fragmentów.
Wśród klasycznych podręczników paleografii osmańskiej trzeba wreszcie wymienić wydany w Sofii w latach 1966–1972 dwutomowy podręcznik Borisa Nedkova, Osmanoturska
diplomatika i paleografija, którego drugi tom zawiera 84 podobizny dokumentów lub fragmentów defterów z okresu od XV do XIX w., zaopatrzonych w pełne transkrypcje w alfabecie arabskim oraz częściowo pełne tłumaczenia, a częściowo tylko regesty w języku
bułgarskim.
Atutem podręcznika Zajączkowskiego i Reychmana są przedstawione w nim podobizny
różnych rodzajów pisma arabskiego, natomiast podręcznik ten nie jest przeznaczony do nauki paleografii. Czytelnik pragnący uczyć się na dokumentach ze zbiorów polskich może
natomiast porównać podobizny osmańskich listów przymiernych, pisanych przeważnie pismem diwani, z ich transkrypcją i angielskim tłumaczeniem, dokonanymi przez niniejszego
autora15. Bardziej przydatne do nauki pisma diwani jest jednak luksusowe wydanie Austriackiej Akademii Nauk, w którym osmańskie dokumenty z archiwum w Wiedniu są przedstawione w dużym i czytelnym formacie, częściowo nawet w kolorze16.
Naukę pisma sijakat warto rozpocząć od specjalistycznego podręcznika Lajosa Feketego,
którego drugi tom zawiera 104 tablice paleograficzne, pierwszy zaś tom obszerny wstęp,
próbki typowych łączeń i skrótów oraz transkrypcję w alfabecie arabskim i niemieckie tłumaczenia dokumentów reprodukowanych w tomie drugim (L. Fekete, Die Siyāqat–Schrift
in der türkischen Finanzverwaltung. Beitrag zur türkischen Paläographie mit 104 Tafeln,
t. 1–2, Budapest 1955). Podobny charakter ma podręcznik Dündara Gündaya, Arşiv belgelerinde siyakat yazısı özellikleri ve divan rakamları, Ankara 1989, zawierający przykłady
pisowni liczb, typowych łączeń, skrótów, często spotykanych wyrazów i pełnych zwrotów
oraz podobizny 55 dokumentów lub stron defterów wraz z transkrypcją w alfabetach arabskim i łacińskim. Polski adept osmanistyki może uznać za interesujące ćwiczenie znajomości pisma sijakat poprzez lekturę wydanego jako faksymile i w transkrypcji defteru kamienieckiego, napisanego dość czytelnym duktem, o którego specyfice stanowi jednak fakt,
że osmański skryba starał się oddać w sijakat brzmienie ukraińskich imion, przydomków
i nazw miejscowych, a nawet polskich imion i nazwisk17.
Ponieważ najwięcej osmańskich dokumentów skarbowych zachowało się w Stambule
i w Sofii, nieprzypadkowo właśnie w Turcji i Bułgarii powstały podręczniki w całości poświęcone pisowni liczb w sijakat. Są to prace Salâhaddina Elkera, Divan rakamları, Ankara
1953, oraz Nikoły Popova, Paleografski osobenosti na čislitelnite imena v pismoto sijakat,
Sofija 1955.

D. Kołodziejczyk, Ottoman–Polish Diplomatic Relations…
A. Schaendlinger, Die Schreiben Süleymāns des Prächtigen...
17
Zob. np. listę Polaków w Kamieńcu w: D. Kołodziejczyk (ed.), The Ottoman Survey Register of Podolia
(ca. 1681), cz. 1, s. 86–87 i cz. 2, s. 347 (faksymile); fragment tej listy przytoczono już wyżej (zob. il. 10).
15
16
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Pobieżne omówienie osmańskich systemów kryptograficznych wraz z odwołaniem do
starszej literatury przedmiotu znajdzie Czytelnik w podręczniku Zajączkowskiego i Reychmana18. Podstawową obecnie pracą, omawiającą liczne przykłady XIX–wiecznej szyfrowanej korespondencji osmańskiej, pochodzące z archiwów bułgarskich, jest dwujęzyczna książeczka Asparucha Velkova: Tajnopisăt v Osmanskata imperija: šifri i kodove / Les écritures
secrètes de l’Empire ottoman: chiffres et codes, Sofija 2002.

18

A. Zajączkowski, J. Reychman, Zarys dyplomatyki osmańsko–tureckiej, s. 71.
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Rozdział 4.

DYPLOMATYKA

4.1. DOKUMENTY SUŁTAŃSKIE
Klasyfikacja dokumentów wydawanych w imieniu sułtana budzi, i pewnie będzie budzić,
wiele sporów. Wśród dokumentów sułtańskich można ogólnie wyróżnić pisma mające charakter rozkazów (hükm lub ferman), przywilejów (berat lub nişan), czy listów (name), wśród
których osobne miejsce zajmują listy przymierne (‘ahdname), adresowane do obcych władców i mające charakter traktatów międzynarodowych. Warunki tych ostatnich negocjowano
w sułtańskiej stolicy z udziałem obcych posłów, a niekiedy wprost na polu bitwy (np. pod
Chocimiem w 1621 r.) lub na miejscu wyznaczonym między obozami wrogich armii (np. pod
Karłowicami w 1699 r.). Formalnie jednak z osmańskiego punktu widzenia listy przymierne
miały charakter dokumentów unilateralnych, wydawanych przez sułtana na prośbę strony
przeciwnej. Unilateralność listów przymiernych podkreślano niekiedy jeszcze silniej, opatrując je w tekście terminami formalnie przynależnymi do innych typów dokumentów. Na
przykład w nagłówku listu przymiernego, wystawionego w 1678 r. i potwierdzającego warunki wynegocjowane w 1676 r. pod Żurawnem, znajdujemy słowo nişan sugerujące, iż jest
to sułtański przywilej łaskawie wydany przez Mehmeda IV na prośbę polskiego króla. W sto
lat wcześniejszym piśmie adresowanym do Elżbiety I, które normalnie sklasyfikowalibyśmy
jako name, pojawia się z kolei słowo hükm sugerujące, iż jest to ni mniej ni więcej tylko sułtański rozkaz adresowany do królowej Anglii1. Do wszelkich propozycji klasyfikacji osmańskich dokumentów należy więc podchodzić elastycznie, mając w pamięci, że rzeczywistość
często wymyka się naszym próbom ścisłego i precyzyjnego opisu.
Wspólnym elementem dokumentów wydanych w imieniu sułtana jest sułtański monogram,
czyli tugra, odgrywająca rolę znaku uwierzytelniającego (zob. niżej). Obecność tugry nie
świadczy jednak wcale, że sułtan był obecny przy wystawieniu dokumentu, ale jedynie że formalnie aprobował jego treść. Stopniowe odsuwanie się sułtanów od osobistego sprawowania
władzy, widoczne już w czasach Sulejmana Wspaniałego, i wzrost autonomii urzędu wielkiego
wezyra, zwłaszcza w II połowie XVII w., sprawiały, że sułtan często nie miał chęci ani możliwości osobistego dozorowania każdego wychodzącego z jego kancelarii dokumentu. Ponadto
zdarzało się, że wyruszający na kampanię wojenną wielki wezyr, a nawet zwykły pasza otrzymywał pewną liczbę dokumentów in blanco, zaopatrzonych w sułtańską tugrę, którymi mógł
S. Skilliter, William Harborne and the Trade with Turkey 1578–1582. A documentary study of the first Anglo–Ottoman relations, London 1977, s. 211.
1
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posłużyć się z dala od stolicy (np. w Jemenie) w celu wymuszenia posłuchu za pomocą sułtańskich dekretów bądź zjednania sojuszników za pomocą sułtańskich przywilejów.
Poniżej pokrótce omówimy poszczególne części, występujące w protokole i kontekście
sułtańskich dokumentów, z których niektóre spotykamy też w dokumentach wydawanych
przez innych dostojników.

4.1.1. INWOKACJA (ŁAC. INVOCATIO, TUR. DA‘VET)
Zwyczajowo dokument zaczynał się od wezwania imienia Boga, w skróconej formie poprzez słowo Hüve („On”) lub nawet tylko arabską literę h ( ;ﻩzob. o skrótach wyżej), lub też
w formie bardziej pompatycznej z wykorzystaniem kilku spośród 99 tzw. pięknych imion
Allaha. Przykładowo list przymierny Sulejmana Wspaniałego, przesłany w 1525 r. Zygmuntowi Staremu, zawierał inwokację (il. 11):
Hüve’l–gani’l–mugni’l–mu‘in
(„On, Zasobny, Wzbogacający, Pomocny”).

11. Inwokacja listu przymiernego Sulejmana Wspaniałego, przesłanego Zygmuntowi
Staremu w 1525 r.

Po zwinięciu dokumentu w celu włożenia do torby inwokacja znajdowała się w jego zewnętrznej części, najbardziej narażonej na uszkodzenie lub oddarcie. Stąd w zachowanych osmańskich
dokumentach brakuje niekiedy inwokacji, co nie znaczy jednak, że nie było ich pierwotnie.

4.1.2. TUGRA
Choć sułtan osmański dysponował własną pieczęcią, w zasadzie nie przykładał jej do dokumentów państwowych2. Rolę znaku uwierzytelniającego (łac. legitimatio) odgrywał więc ozdobny
Pojedyncze odciski sułtańskich pieczęci sygnetowych, których inskrypcja przypomina tugrę, spotykamy na
dokumentach skarbowych i książkach trzymanych w pałacowej bibliotece. Oprócz pieczęci noszonej na palcu

2
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sułtański monogram, czyli tugra, zwana też z perska niszanem (nişan)3. Za umieszczenie tugry
na dokumencie odpowiadał dostojnik zwany niszandżym (nişancı), którego funkcja odpowiadała roli kanclerza (tego ostatniego w dawnej Rzeczypospolitej zwano notabene również pieczętarzem, czyli przykładającym pieczęć). Faktycznie tugrę malował, często w wielu kolorach,
specjalny urzędnik kancelarii zwany tugrakesz (tugrakeş), z reguły posiadający zdolności plastyczne. Choć nie zostało to udowodnione, jedna z teorii wywodzi tugrę od dawnego tureckiego
totemu w postaci ptaka. Umiejscowienie tugry, noszącej imię sułtana, pomiędzy widniejącym
w inwokacji imieniem Allaha a wpisaną pod tugrą treścią dokumentu plastycznie oddawałoby
osmańską kosmologię, w której sułtan pośredniczył między Bogiem a poddanymi, podobnie jak
ptak krąży między niebem a ziemią. Warto jednak zauważyć, że oprócz „skrzydeł” i „ogona”,
istotnie przywodzących na myśl postać ptaka, w kształcie tugry można też dostrzec trzy pionowe kreski, z których spływają faliste linie, przypominające buńczuki z końskiego włosia, co
z kolei świadczyłoby o etymologii od słowa tug (tur. „buńczuk”). Jeszcze inni wywodzą tugrę
od odcisku pięści władcy, zanużonej we krwi lub innym barwniku (np. szafranie).
Inskrypcję wpisaną w kształt tugry można bez trudu odczytać, choć badacze spierają się
co do paru szczegółów, np. prawidłowego odczytania tugry Murada III (Murad–şah czy Şah
Murad) oraz kwestii, czy fragment „zawsze zwycięski” należy czytać z arabskim rodzajnikiem (el–muzaffer da’ima) czy bez (muzaffer da’ima). Szczegółowe instrukcje odczytania
tugr osmańskich sułtanów i książąt można znaleźć w książce Suhy Umura, Osmanlı padişah
tuğraları, Istanbul 1980, zawierającej też liczne barwne ilustracje. O ile wczesne osmańskie
tugry są bardzo proste do odczytania, to wraz z „barokizacją” ich kształtu i zagęszczeniem
treści inskrypcji pojawia się więcej problemów. Tak na przykład XIV–wieczną tugrę sułtana
Orchana (il. 12) czyta się po prostu:
Orhan bin Osman
(„Orchan syn Osmana”),

12. Tugra sułtana Orchana

sułtan dysponował dodatkowymi pieczęciami, które powierzał wielkiemu wezyrowi, zarządcy skarbca i piwnic pałacowych (chas odabaszemu < tur. has odabaşı) oraz kobiecie pełniącej analogiczną funkcję w haremie.
3
Ze względu na funkcję uwierzytelniającą tugry niektórzy badacze omawiają ją nie na początku analizy dyplomatycznej dokumentu, ale dopiero w ramach protokołu kończącego (eschatokołu), mimo że umieszczano
ją na początku dokumentu.
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XVI–wieczną tugrę Sulejmana Wspaniałego (il. 13):
Süleyman–şah bin Selim–şah han muzaffer da’ima
(„Suleyman–szach, syn Selima–szacha, chan zawsze zwycięski”),

13. Tugra Sulejmana Wspaniałego

a XX–wieczną tugrę Mehmeda VI (il. 14):
Mehmed Vahideddin han bin Abdülmecid el–muzaffer da’ima
(„Mehmed Wahideddin chan, syn Abdulmedżida, zawsze zwycięski”).

14. Tugra Mehmeda VI
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4.1.3. NOTIFICATIO
Sułtański dokument typu niszanu rozpoczynała umieszczona pod tugrą formuła notyfikacyjna,
odwołująca się do słowa nişan, które w tym kontekście oznacza zarówno sułtański monogram
(tugrę), jak i sam dokument. Przykładowo, wspomniany już sułtański list przymierny z 1678 r.,
przywieziony do Rzeczypospolitej przez posła Jana Gnińskiego, wprowadzała formuła (il. 15):
Nişan–i şerif–i ‘ali–şan–i sami–mekam–i sultani ve tugra–i garra–i cihan–sitan giti–arayi
hakani nüffize bi’l–‘avni’r–rebbani ve’l–menni’l–mennani hükmi oldur ki
(„Oto rozkaz szlachetnego, sławnego, wyniosłego sułtańskiego niszanu oraz sławetnej, podbijającej i zdobiącej świat cesarskiej tugry — oby znalazł posłuchanie poprzez boską pomoc
i szczodrą łaskę!”)

15. Notificatio listu przymiernego Mehmeda IV z 1678 r.

4.1.4. FORMULA DEVOTIONIS
Oprócz inwokacji nad tugrą spotykamy niekiedy sporządzone złotym pismem sulus odwołanie do Boga, proroka Mahometa, oraz czterech „kalifów sprawiedliwych”, na których chętnie powoływali się osmańscy władcy, by podkreślić swą wierność wobec islamu sunnickiego
i odrzucenie szyickiej „herezji”, wyznawanej przez ich arcywrogów z perskiej dynastii Safawidów4. W Katalogu dokumentów tureckich Zygmunt Abrahamowicz błędnie określił tę
część dokumentu jako „drugą inwokację”. Tymczasem, jak przekonująco wykazał w 1985 r.
brytyjski osmanista Victor Ménage, fragment ten jest integralnie związany z intytulacją
(zob. niżej) i odpowiada łacińskiej formule Dei gratia, pod której wpływem prawdopodobnie przyjął się w kancelarii osmańskiej. W przykładowej intytulacji zaczynającej się od słów
„ja, który z łaski Boga i przez cuda Proroka jestem władcą etc.” fragment „z łaski Boga
i przez cuda Proroka” został jednak wyniesiony ponad tugrę, gdyż zawierał imiona Boga
Imiona czterech „kalifów sprawiedliwych”: Abu Bakra, Omara, Osmana i Alego można też znaleźć w inskrypcjach kopuł stambulskich meczetów fundowanych przez sułtanów osmańskich.

4
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i Mahometa, które w ten sposób umieszczono nad wpisanym w tugrę imieniem sułtana.
Takie „honorowe wyniesienie” imion Boga lub władców znane było już w dawnej chińsko–
mongolskiej praktyce kancelaryjnej5. Najlepszym dowodem słuszności tezy Ménage’a jest
fakt, że w niektórych osmańskich dokumentach, zachowanych m.in. w Wenecji i w Warszawie, formuła dewocyjna nie została wyniesiona i pozostaje w tekście głównym dokładnie
w tym miejscu, w którym chciał ją widzieć brytyjski badacz.
Przykładowy tekst formuły dewocyjnej, zawarty w liście przymiernym Sulejmana Wspaniałego z 1525 r. brzmiał:
Hazret–i ‘Izzet cellet kudretühü ve ‘alet kelimetühünün ‘inayeti ve mihr–i sipehr–i nübü’et
ahter–i burc–i fütüvvet pişva–yi zümre–i enbiya ve mukteda–yi fırka–i asfiya Muhammed
Mustafanın salla’llahu ‘aleyhi ve sellem mu‘cizat–i kesiretü’l–berekatı ve dört yarinin ki
Ebu Bekr ve ‘Ömer ve ‘Osman ve ‘Ali dir ridvanu’llah ‘aleyhim ecma‘in anların ervah–i
mukaddesesi mürafakatıyla
{„Z łaski Wspaniałego [bożego] Majestatu (wychwalana jest Jego potęga i wyniesione jest
Jego słowo!), przez błogosławione cuda Muhammada Mustafy6 (oby Bóg go polecał i miał
w pokoju!), słońca niebios proroctwa, gwiazdy konstelacji wspaniałości, wzorca proroków
i przewodnika świętych, i za pomocą uświęconych dusz jego czterech towarzyszy, którymi
są Abu Bakr, Omar, Osman i Ali (oby ich wszystkich objęło boskie zbawienie)...”}

Jeszcze bardziej rozbudowaną formułę dewocyjną zawiera wystawiony w 1623 r. list przymierny Mustafy I. Główną część dokumentu spisano w piśmie diwani, natomiast wyniesiona
nad tugrę formuła dewocyjna jest skomponowana w ozdobnym piśmie sulus (zob. wyżej il. 3).

4.1.5. INTYTULACJA (ŁAC. INTITULATIO, TUR. ‘UNVAN)
Intytulacja zawiera imię i tytuł wystawcy dokumentu, w danym wypadku sułtana osmańskiego. Standardowa formuła zaczyna się od słów ben ki („ja, który”) i kończy sufiksem –ım
(„jestem”), dodanym do ostatniego rzeczownika (np. sultanım = „jestem sułtanem”). W uroczystych dokumentach, jak np. listy przymierne, lista sułtańskich prowincji była szczególnie
długa w celu wywarcia na adresacie pożądanego wrażenia. W mniej uroczystych pismach
i rozkazach wydawanych osmańskim dostojnikom intytulacji zazwyczaj brakuje i bezpośrednio pod tugrą (która zawierając imię sułtana, odgrywa rolę quasi–intytulacji) rozpoczyna
się inskrypcja, zawierająca imię i tytuł adresata (zob. niżej).
Przykładowa, szczególnie rozbudowana sułtańska intytulacja jest umieszczona w liście
przymiernym Murada III, przesłanym w 1577 r. Stefanowi Batoremu:
[tu powinno się czytać formułę dewocyjną, umieszczoną nad tugrą] ben ki sultan–i selatin–i zaman bürhan–i havakin–i evan tac–bahş–i husrevan–i cihan zillu’llahu’l–Melikü’l–
V. Ménage, On the constituent elements of certain sixteenth–century Ottoman documents, „Bulletin
of the School of Oriental and African Studies” 48 (1985), s. 290–292.
6
Mustafa (ar. „wybrany”) to drugie imię proroka Mahometa (Muhammada).
5
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Mennan eşrefü’l–meda’in ü’l–emsar Mekke–i mükerreme ve Medine–i münevvere ve akdesü’l–memalik ü’l–aktar Kuds–i şerif ve Şam–daru’s–salam ve Mısr ve Yemen ve San‘a ve
‘Aden ve Diyarbekir ve Kürdistan ve Erzurum ve Gürcistan ve Bagdad ve Van ve Haleb ve
‘umumen ‘Arabistan ve Anatolı ve Karaman ve Du’l–kadriye ve cezire–i Rodos ve vilayet–i
Rum ve Trablus ve Basra ve Şehrizul ve hasretü’l–muluk olan mahruse–i Istanbul ve cezire–i Kıbrıs ve Ifrikiya dimekle ma‘ruf memalik–i Tunus ve darü’l cihad Cezayir–i Magrib
ve Halku’l–Wad ve Habeş ve Lahsa ve ‘umdetü’l–emakin ü’d diyar Rum–ili ve Budun ve
Temeşvar vilayetlerinin ve Deşt–i Kıpçak iklimlerinin ve Ak Deniz ve Kara Denizin ve Eflak
ve Bogdan ve vilayet–i Erdelin ve bunların emsali niçe memalik–i ma‘murenin sultanı ve
padişahı hazret–i Sultan Murad Han ibn Sultan Selim Han ibn Sultan Süleyman Han ibn
Sultan Selim Han ibn Sultan Bayezid Han ibn Sultan Mehemmed Han ibn Sultan Murad
Hanım.
(„Ja, który [tu formuła dewocyjna] jestem sułtanem sułtanów tego wieku, wzorem cesarzy
niniejszej epoki, rozdawcą koron Cyrusów7 tego świata, cieniem Boga, szczodrego Króla,
sułtanem i padyszachem najszlachetniejszych z miast, szacownej Mekki i świetlistej Medyny, oraz najświętszej szlachetnej Jerozolimy, oraz Damaszku, w którym mieszka pokój, oraz
Egiptu, Jemenu, Sany, Adenu, Diyarbakiru, Kurdystanu, Erzurum, Gruzji, Bagdadu, Wanu,
Aleppo, wszystkich ziem Arabii, Anatolii, Karamanii, Zulkadiru, wyspy Rodos, prowincji
Rumu8, Trypolisu9, Basry, Szehrizulu10, dobrze strzeżonego Stambułu, budzącego pożądanie władców, wyspy Cypr i prowincji Tunisu znanej pod nazwą Afryki11, Algieru i Goletty12, gdzie toczy się wojna święta, Etiopii i Lahsy13 oraz Rumelii — najważniejszej z krain,
prowincji Budy i Temeszwaru, regionu stepów kipczackich, Białego14 i Czarnego Morza,
Wołoszczyzny, Mołdawii, Siedmiogrodu i wielu innych kwitnących prowincji takich jak te,
Jego Wysokość sułtan Murad chan, syn sułtana Selima chana, syna sułtana Sulejmana chana,
syna sułtana Selima chana, syna sułtana Bajezyda chana, syna sułtana Mehmeda chana, syna
sułtana Murada chana”.)

Wymienianie na samym początku trzech świętych miast islamu — Mekki, Medyny i Jerozolimy — nie tylko odzwierciedlało osmańskie podboje lat 1516–1517, ale też podkreślało islamski charakter monarchii. W XVI w. miasta te zajęły w tytulaturze osmańskich
władców bardziej honorowe miejsce niż przyjęty wcześniej pod wpływem bizantyńskim
sułtański tytuł władcy dwóch mórz — Białego i Czarnego — oraz dwóch kontynentów —
Anatolii i Rumelii.
Termin husrev (w perskiej liczbie mnogiej husrevan) można odnieść do achemenidzkiego króla Cyrusa,
sasanidzkiego władcy Chosroesa I lub dowolnego wielkiego króla Persji.
8
Nazwa Rum pochodzi od Rzymu, jak określali swoje państwo Bizantyńczycy; w tym wypadku termin dotyczy
osmańskiej prowincji w środkowej Anatolii, której najważniejszymi ośrodkami były miasta Amasya i Sivas.
9
Jak precyzuje zachowane w AGAD łacińskie tłumaczenie dokonane przez tłumacza Porty, chodzi o Tripolis
occidentalis, czyli dzisiejszą stolicę Libii, w odróżnieniu od miasta o tej samej nazwie położonego w dzisiejszym Libanie, które również było stolicą osmańskiej prowincji.
10
Miasto koło Kirkuku w dzisiejszym irackim Kurdystanie, które wyludniło się w XVII w., aż wreszcie zniknęło z map.
11
Arabski termin Ifriqija (> tur. Ifrikiya) pochodzi od nazwy starożytnej rzymskiej prowincji Africa.
12
Goletta (fr. La Goulette, tur. i ar. Halku’l–Wad lub Halk al–Wadi) był to fort u wejścia do portu w Tunisie,
gdzie w XVI w. stacjonował hiszpański garnizon; w 1574 r. został zdobyty przez Osmanów, co umożliwiło im
opanowanie całej dzisiejszej Tunezji.
13
Fort i centrum osmańskiej prowincji położonej nad Zatoką Perską naprzeciw wyspy Bahrain.
14
Tj. Śródziemnego.
7
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4.1.6. MANIFESTATIO
W swej analizie XVI–wiecznych dokumentów osmańskich austriacki badacz Anton
Schaendlinger zaproponował, by pomiędzy narracją a dyspozycją wyróżnić odrębną część,
którą określił jako manifestatio15. W listach przymiernych adresowanych do władców Polski
w II połowie XVII w. występuje podobna część, którą jednak umieszczano wcześniej, pomiędzy intytulacją a narracją. Wyraża ona życzenie sułtana, by po wstąpieniu na tron zaprowadzić z Bożą pomocą powszechny porządek i ład.

4.1.7. INSKRYPCJA (ŁAC. INSCRIPTIO, TUR. ELKAB)
Inskrypcja, czyli imię i tytulatura odbiorcy dokumentu, przybrała w osmańskiej kancelarii
szablonową formę, której kompozycja zależała od stanowiska adresata. Przykładowo, w piśmie sułtańskim adresowanym do wielkiego wezyra ten ostatni mógł być określony jako:
dasturu akram muşiru afham nizamu’l–‘alem nazimu manazimu’l–umam mudabbiru umuri’l–cumhur bi’l–fikri’s–sakib mutammimu mahami’l–anam bi’r–re’yi’s–sa’ib mumahhidu
bunyani’d–dawlat ve’l–ikbal muşayyidu arkani’s–sa‘adet ve’l–iclal el–mahfuf bi–sunufi
‘avatifi’l–Meliki’l–A‘la vezir–i a‘zam [...]
(„szczodry doradca, sławetny wódz, porządek świata, który światłą myślą porządkuje szeregi narodów i zarządza sprawami społeczności oraz zdrowym sądem wypełnia potrzeby
ludzkości, który utrwala gmach potęgi i dobrobytu oraz umacnia filary szczęścia i chwały,
otoczony licznymi łaskami Najwyższego Króla [tj. Boga], wielki wezyr [...]”).

Nieco skromniejsza była standardowa tytulatura zarządcy prowincji (bejlerbeja):
emirü`l–ümera’i`l–kiram kebirü`l–kübera’i`l–fiham zu`l–kadr u`l–ihtiram sahibü`l–‘izz
ü`l–ihtişam el–muhtas bi–mezidi ‘inayeti Meliki`l–‘Allam
(„emir szczodrych emirów, wielki wśród sławetnych, dzierżący moc i budzący respekt, posiadacz sławy i wielkości, obdarzony pełnią łaski Wszechwiedzącego Króla [tj. Boga]”).

Inskrypcja mogła, choć nie musiała być poprzedzona słowami sen ki („ty, który”) oraz
kończyć się sufiksem –sin („jesteś”). Z kolei w listach przymiernych sułtan nie zwracał się
bezpośrednio do obcego władcy, którego imię i tytulatura pojawiały się dopiero w narracji
dokumentu wraz z informacją, że wysłał on poselstwo do Porty z prośbą o odnowienie pokoju. Zgodnie z propozycją holenderskiego badacza Hansa Theunissena możemy w takim
wypadku mówić jedynie o „inskrypcji pośredniej” (ang. indirect inscriptio)16.
A. Schaendlinger, Die Schreiben Süleymāns des Prächtigen, t. 1, s. XXV–XXVI.
H. Theunissen, Ottoman–Venetian diplomatics: the ‘ahd–names. The Historical Background and the Development of a Category of Political–Commercial Instruments together with an Annotated Edition of a Corpus
of Relevant Documents (nieopublikowana rozprawa doktorska), Utrecht 1991, s. 272.
15
16
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Zbitkę elementów standardowej tytulatury, jaką osmańska kancelaria obdarzała władców chrześcijańskich, wraz z autentyczną tytulaturą władców polskich, uwzględniającą
nawet pretensje polskich Wazów do tronu szwedzkiego, zawiera „pośrednia inskrypcja”
powtarzająca się w listach przymiernych przesłanych przez osmańskich władców Murada III (1591), Mehmeda III (1597), Ahmeda I (1607), Mustafę I (1623) i Murada IV (1623)
królowi Zygmuntowi III:
Lih kıralı ve Litvanya ve Rusya ve Purusya ve Mazovya ve Livonya ve sayir yerlerin ulu
dukası ve Sviçya vilayetinin varisi ve kıralı olacak iftiharü’l–ümera’i’l–‘izami’l–‘iseviye
muhtarü’l–kübera’i’l–fiham fi’l–milleti’l–mesihiye muslihu masalihi cemahiri’t–tayifeti’n–
nasraniye sahibü ezyali’l–haşmet ü’l–vakar sahibü delayili’l–mecd ü’l–iftihar Jigmund
(„król polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza, Inflant i innych ziem, dziedzic
i przyszły król Szwecji, duma wielkich książąt chrześcijańskich [dosł. jezusowych], wybrany spośród sławetnych w narodzie mesjaszowym, sprowadzający na właściwą drogę
społeczność ludów nazareńskich, odziany w szaty majestatu i godności, posiadacz znaków
chwały i dumy, Zygmunt”).

4.1.8. POZDROWIENIE (ŁAC. SALUTATIO, TUR. DU‘A)
Fragment o „sprowadzaniu na właściwą drogę”, zawarty w inskrypcjach osmańskich
listów kierowanych do władców chrześcijańskich, nie był tam umieszczany przypadkowo. Wiara w ostateczny triumf islamu, choć tonowana politycznym pragmatyzmem,
była stale obecna w osmańskim języku oficjalnym, podobnie zresztą jak duch misyjny
nie zniknął z politycznego języka państw chrześcijańskiej Europy przynajmniej do czasów Oświecenia, a w wielu aspektach do czasów Świętego Przymierza i nawet znacznie
późniejszych.
Najlepiej dowodzi tego typowa arabska formuła, wpisywana po imieniu chrześcijańskiego władcy, która najczęściej w tureckiej wymowie brzmiała hutimet ‘avakibühü bi`l–hayr
(„oby jego ostatnie dni zakończyły się dobrze”). Wyrażała ona nadzieję, że adresat choćby
na łożu śmierci nawróci się na islam.
W pismach kierowanych do muzułmanów formuła ta nie miała oczywiście racji bytu
i życzenia wyrażano innymi słowami, których dobór zależał od pozycji adresata. Typowe
pozdrowienie, umieszczane po imieniu wielkiego wezyra, brzmiało: edame`llahu iclalehü
(„oby Allah utrwalił jego chwałę”), podczas gdy kadi mógł liczyć na życzenie zide fazluhu
(„oby rosła jego cnota”).
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4.1.9. NARRACJA (ŁAC. NARRATIO, TUR. NAKL)
Narracja, połączona często z ekspozycją (łac. expositio), przedstawia okoliczności prowadzące do wystawienia dokumentu. Jedną z typowych form rozpoczynających narrację jest
zdanie: tevki‘–i refi‘–i hümayun vasıl olıcak ma‘lum ola ki — „z chwilą gdy dojdzie [do
waszych rąk] to wysokie pismo17 cesarskie, niech będzie wiadome, że”.

4.1.10. DYSPOZYCJA (ŁAC. DISPOSITIO, TUR. EMR LUB HÜKM)
Dyspozycja stanowi najważniejszą część dokumentu, zawierającą właściwe rozporządzenie
sułtańskie. Typowym jej wprowadzeniem jest fraza buyurdum ki („[niniejszym] rozkazałem,
by”). Frazę tę można także znaleźć w korespondencji zagranicznej sułtanów, choć przynajmniej w niektórych przypadkach można ją interpretować nie jako rozkaz wydany przez
sułtana obcemu władcy, ale rozkaz dany własnym poddanym, by przestrzegali postanowień
obowiązującego pokoju i przymierza.

4.1.11. SANKCJA (ŁAC. SANCTIO, TUR. TE’KİD)
Wzmacniająca dyspozycję sankcja najczęściej zawiera słowa şöyle bilesin („tak wiedz”)
bądź ich warianty şöyle bilesiz („tak wiedzcie”) i şöyle bileler („tak mają wiedzieć”). W listach przymiernych w sankcji jest również zawarta sułtańska przysięga, dokonywana w imię
Boga, proroka Mahometa i pozostałych proroków uznanych w islamie, której kluczowym
elementem są słowa yemin ederim ki („przysięgam, że”).

4.1.12. KORROBORACJA (ŁAC. CORROBORATIO)
Typowym elementem formuły uwierzytelniającej jest odwołanie się do sułtańskiej tugry,
widniejącej u góry dokumentu. Najczęściej brzmi ono: ‘alamet–i şerife i‘timad kılasız („macie zaufać szlachetnemu znakowi [tj. uwierzyć w autentyczność sułtańskiej tugry]”).
Słowo tevki‘, podobnie jak słowo nişan, odnosi się również do tugry. Podobnie więc jak w formule notyfikacyjnej (zob. wyżej) wystawca odnosi się jednocześnie do swego monogramu, którego obecność w piśmie
powinna skłonić adresata do posłuchu, jak i do treści samego pisma. O ile jednak notificatio umieszczane jest
bezpośrednio pod tugrą, to zdanie tevki‘–i refi‘–i hümayun... spotykamy raczej wewnątrz dokumentu.
17
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4.1.13. DATACJA (ŁAC. DATATIO, TUR. TARİH)
Formuła datacyjna najczęściej pisana jest po arabsku, rozpoczynając się od słów tahriren fi
(„napisano w”). Choć wiele dokumentów zawiera daty dzienne, kancelaria osmańska poprzestawała niekiedy na podaniu dekady miesiąca, rozróżniając pierwszą (evayil, dosł. „początek”), drugą (evasit, dosł. „środek”) i trzecią (evahir, dosł. „koniec”) dekadę. Ponieważ nie
wszyscy tłumacze polskiej kancelarii koronnej byli tego świadomi, korzystając z dawnych
polskich tłumaczeń dokumentów tureckich, musimy podejrzliwie traktować często spotykaną w nich datę 15 danego miesiąca, gdyż tłumacz mógł w ten sposób oddać termin evasit
(„środek”), obejmujący w rzeczywistości okres od 11 do 20 dnia miesiąca. Po określeniu
dnia lub dekady dokument zawierał nazwę miesiąca kalendarza muzułmańskiego (niekiedy
w formie skrótu, zob. wyżej) oraz numer kolejnego roku księżycowego od ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny (hidżry).
Do przeliczania dat kalendarza muzułmańskiego na daty kalendarza juliańskiego
bądź gregoriańskiego możemy posłużyć się tabelami umieszczonymi w różnych publikacjach, z których najpopularniejszą bodaj wśród osmanistów jest książeczka Faika Reşita Unata, Hicrî tarihleri Milâdî tarihe çevirme kılavuzu (wiele kolejnych wydań od
1940 r.). Niekiedy autorzy osmańscy obok dnia miesiąca podawali w datacji nazwę dnia
tygodnia, co teoretycznie powinno usunąć wszelkie wątpliwości i pozwolić potwierdzić
prawidłowość przeliczenia. Paradoksalnie niekiedy prowadzi to do konfuzji, gdy otrzymana w wyniku przeliczenia data nie odpowiada dniowi tygodnia pojawiającemu się
w osmańskim źródle. Zanim wyciągniemy wniosek o ewidentnym błędzie osmańskiego
autora — co skądinąd zawsze jest możliwe — warto wcześniej rozważyć trzy możliwe
przyczyny rozbieżności:
1. W stosowanych tablicach chronologicznych za początek ery muzułmańskiej przyjmuje
się dzień 16 lipca 621 A.D. Tymczasem pierwotnie za dzień ten uznawano 15 lipca,
a dopiero w połowie XV w. (ok. 850 r. hidżry) wraz z rozchodzeniem się rachuby lat
księżycowych, mierzonych matematycznie i obserwowanych astronomicznie, muzułmańscy uczeni przesunęli początek ery muzułmańskiej o dzień do przodu. Reforma
ta przyjmowała się jednak powoli i niekonsekwentnie. W efekcie jeszcze w XVII w.
spotykamy niekiedy datacje świadczące o tym, że ich autorzy liczyli erę muzułmańską
od 15 lipca 621 A.D.
2. Według podręczników chronologii pierwszy, trzeci, piąty, siódmy, dziewiąty i jedenasty miesiąc kalendarza muzułmańskiego mają po 30 dni, a drugi, czwarty, szósty, ósmy
i dziesiąty po 29, natomiast ostatni dwunasty miesiąc ma 29, a w latach przestępnych 30
dni. Tymczasem lektura źródeł osmańskich przywiodła kilku badaczy do niezależnie sformułowanych wniosków, że autorzy osmańscy niekiedy liczyli odwrotnie, przyznając po
30 dni miesiącom parzystym, a tylko 29 dni miesiącom nieparzystym. W efekcie w miesiącach nieparzystych nasze przeliczenie nie budzi wątpliwości, natomiast w miesiącach
parzystych znaleziona w tablicach data wyprzedzać będzie o jeden dzień podany przez
muzułmańskiego autora dzień tygodnia. Jak widać, rzeczywistość wymyka się uporządkowanej i klarownej wizji, którą oferują nam autorzy podręczników. W przypadku opi-
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sanych wyżej rozbieżności warto pamiętać, że muzułmanie większą wagę przywiązywali
do rachuby dni tygodnia, gdyż południowe nabożeństwo piątkowe było ważnym wydarzeniem społecznym, natomiast rachuba dni miesiąca nabierała podobnego znaczenia tylko raz do roku, gdy zakończeniu miesiąca ramazan towarzyszyło uroczyste przerwanie
postu. Reasumując, w przypadku napotkania rozbieżności powinniśmy uważnie zbadać
dany przypadek, pamiętając, że muzułmański autor mógł lepiej orientować się w rachubie
dni tygodnia niż dni miesiąca18.
3. Podobnie jak w kalendarzu żydowskim i liturgicznym kalendarzu chrześcijańskim, w kalendarzu muzułmańskim nowy dzień zaczyna się od zachodu słońca dnia poprzedniego.
Stąd np. jeśli z tabeli przeliczeniowej wynika, że opisane wydarzenie lub wystawienie
dokumentu nastapiło w piątek, a tymczasem w osmańskim tekście pojawia się czwartek,
to możliwe, że wydarzenie było — wg naszego współczesnego pojęcia — w czwartek
wieczór, a osmański skryba poprawnie podał nowy numer dnia miesiąca, lecz niejako
„z rozpędu” nazwę minionego już dnia tygodnia.

4.1.14. MIEJSCE WYSTAWIENIA (ŁAC. LOCATIO)
Jak łatwo zgadnąć, większość sułtańskich dokumentów wystawiono w Konstantynopolu,
która to nazwa wbrew potocznej opinii nie została w 1453 r. zastąpiona nazwą Stambuł.
W istocie oba określenia osmańskiej stolicy funkcjonowały równolegle, przy czym na sułtańskich dokumentach i monetach spotykamy raczej tę pierwszą, bardziej formalną nazwę,
podkreślającą imperialne ambicje muzułmańskich spadkobierców cesarzy bizantyńskich. Informacja o miejscu wydania jest zazwyczaj umieszczona poniżej ostatniej linii tekstu, w lewym dolnym rogu dokumentu, gramatycznie stanowi jednak kontynuację formuły datacji,
wpisanej w ostatnim wersie. Standardowa formuła brzmi następująco (il. 16):
[tahriren fi...] bi–makami Kostantiniye`l–mahruse
(„[napisano w...] w miejscu Konstantynopolu, dobrze strzeżonym”).

O problemach związanych z przeliczaniem dat kalendarza muzułmańskiego na daty kalendarza chrześcijańskiego zob. N. Beldiceanu et I. Beldiceanu–Steinherr, Considérations sur la chronologie des sources ottomanes et ses pièges, w: Studies in Ottoman History in Honour of Professor V. L. Ménage, edited by C. Heywood and C. Imber, Istanbul 1994, s. 15–29; C. Heywood, The shifting chronology of the Chyhyryn (Çehrin)
campaign (1089/1678) according to the Ottoman literary sources, and the problem of the Ottoman calendar,
w: The Ottoman Empire: Myths, Realities and ‘Black Holes’. Contributions in Honour of Colin Imber, edited by E. Kermeli and O. Özel, Istanbul 2006, s. 283–295. Fakt, że osmańscy autorzy przypisywali niekiedy
miesiącom inne liczby dni, niż uczą nas podręczniki, zauważył też niezależnie od powyższych autorów niżej
podpisany, pracując nad rozprawą doktorską obronioną w 1990 r.; zob. D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem tureckim…, s. 12.
18
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16. Locatio listu przymiernego Mehmeda III z 1597 r.

Sułtańskie dokumenty wystawiano również w Adrianopolu (Edirne) i innych miastach,
w których przebywał sułtan, a także w obozach wojskowych podczas kampanii wojennych.
Na przykład list przymierny, w którym sułtan Mehmed IV potwierdzał warunki wynegocjowane pod Buczaczem, wystawiono 23 października 1672 r. w obozie pod Żwańcem. Ostatnie zdanie dokumentu brzmiało (il. 17):
tahriren fi gurre–i şehr–i Recebü`l–mürecceb seneti selasa ve semanin ve elf bi–yurt–i sahra–i kal‘e–i İzvançe
(„napisano pierwszego [dnia]19 czcigodnego miesiąca redżeba roku 1083 w namiocie na
równinie pod zamkiem żwanieckim”).

17. Datatio i locatio listu przymiernego Mehmeda IV,
wydanego w obozie pod Żwańcem 23 X 1672 r.

19

Termin gurre oznaczał pierwszy dzień miesiąca.
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4.2. DOKUMENTY INNYCH OSMAŃSKICH DOSTOJNIKÓW
W dokumentach wystawianych przez wielkich wezyrów, kajmakamów20, seraskierów21 i gubernatorów osmańskich prowincji — sandżakbejów i bejlerbejów22 brakuje często inwokacji
i intytulacji. Intytulacja, jeśli nawet jest obecna, może zresztą bardziej wynosić sułtana niż
faktycznego wystawcę listu, podkreślając w ten sposób lojalność i skromność tego ostatniego. Na przykład w liście sandżakbeja Bośni Osmana–szacha, adresowanym w 1563 r.
do króla węgierskiego Maksymiliana Habsburga (późniejszego cesarza Maksymiliana II)
spotykamy następującą intytulację:
ben ki sa‘adetlü padişah–i ‘alem–penah hazretlerinin tabi‘i ve liva’–i Bosna emiri devletmend Osman–şahım
(„ja, który jestem poddanym Jego Wysokości fortunnego padyszacha, będącego schroniskiem świata, i emirem sandżaku Bośni, szczęśliwy Osman–szach”)23

O tożsamości wystawcy dokumentu informował przede wszystkim ozdobny monogram
zwany pençe oraz umieszczany obok niego z lewej strony odcisk pieczęci (mühür). Pençe
oraz mühür pełniły jednocześnie funkcję znaków uwierzytelniających. Pençe było wzorowane na sułtańskiej tugrze i podobnie jak ona zawierało pionowe kreski przypominające
buńczuki. Fakt ten skłonił Kraelitza–Greifenhorsta do konkluzji, że prawo stosowania pençe przysługiwało tylko tym osmańskim dostojnikom, którzy mieli też prawo noszenia buńczuków24. W odróżnieniu od tugry, która znajdowała się u góry dokumentu, pençe z reguły
umieszczano bardziej „skromnie”, na prawym marginesie lub na dole. Typowy przykład
stanowi pençe seraskiera Szejtana25 Ibrahima paszy, którym opatrzył on wystawiony przez
Podczas nieobecności wielkiego wezyra w stolicy, np. z powodu udziału w wyprawie wojennej, zastępował
go kajmakam. Był nim z reguły jeden z wezyrów zasiadających obok wielkiego wezyra w radzie sułtańskiej
(dywanie).
21
Seraskier (tur. serasker) był to wódz wyznaczany do przeprowadzenia pojedynczej kampanii wojennej lub
strzeżenia granic państwa na jednym z frontów.
22
Podstawową osmańską prowincją był początkowo sandżak (tur. sancak, dosł. „chorągiew”; jego synonim
stanowiło pochodzące z arabskiego słowo liva’), na czele którego stał bej, określany też z perska emirem (tur.
sancakbeyi lub mirliva < emir–i liva’). Z czasem wyodrębniono też większe prowincje — ejalety, składające się z kilku lub kilkunastu sandżaków (w XIV w. istniały tylko dwa ejalety — Rumelia i Anatolia, jednak
w XVI w. było ich już ponad 30). Na czele ejaletu stał bejlerbej (tur. beylerbeyi, dosł. „bej bejów”, lub mirmiran < emir–i emiran, dosł. „emir emirów”).
23
Zob. L. Fekete, Einführung in die osmanisch–türkische Diplomatik der türkischen Botmässigkeit in Ungarn,
Budapest 1926, s. 18.
24
F. Kraelitz–Greifenhorst, Studien zur osmanischen Urkundenlehre, I: Die Handfeste (Penče) der osmanischen Wesire, „Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte”, Band 2, (1923–1926), s. 266–267. Pierwotnie
sandżakbejowi przysługiwał jeden buńczuk jako atrybut władzy z ramienia sułtana, bejlerbejowi dwa buńczuki wraz z honorowym tytułem paszy, wezyrowi zaś trzy buńczuki. W XVII w. nastąpiła swoista dewaluacja
tych tytułów: tytuły paszów zaczęto nadawać zasłużonym sandżakbejom, tytuły wezyrów zaś zasłużonym
bejlerbejom. W rezultacie w XVII i XVIII w. na stanowisku sandżakbejów możemy spotkać zarówno bejów,
jak i paszów, na stanowisku bejlerbejów zaś zarówno paszów, jak i wezyrów.
25
Czyli „Szatana”; co ciekawe, w drodze uznania zasług sułtan Mehmed IV oficjalnie zmienił mu później
przydomek na „Melek”, czyli „Anioł”.
20
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siebie w 1676 r. pod Żurawnem prowizoryczny dokument porozumienia z Rzecząpospolitą.
Zawiera ono inskrypcję: efkarü`l–‘ibad Ibrahim Paşa — „najskromniejszy ze sług [Allaha],
Ibrahim pasza”. Integralną częścią pençe był umieszczany nad jego „ogonem” dopisek sahh
(dosł. „poprawnie”), szeroko stosowany w osmańskiej biurokracji, który oznaczał, że treść
dokumentu została skontrolowana i zaaprobowana.
Obok pençe Ibrahima paszy na dokumencie traktatu żurawieńskiego widzimy jego pieczęć
(il. 18), której inskrypcja oprócz imienia właściciela (‘abdühü Ibrahim, tj. „Jego [tj. boży]
sługa Ibrahim”) zawiera popularny perski czterowiersz, brzmiący w tureckiej wymowie
i współczesnej transkrypcji:
ey Bar–Hüda bi–Hakk hasti
‘ilm ü ‘amal ü ferah–desti
(„O Boże, Panie, któryś praw
wiedzę, praktykę, hojność

şeş çiz ma ra meded feresti
iman u aman u ten–dürüsti
zesłałeś mi z sześciokrotną pomocą
wiarę, miłosierdzie i zdrowie”)26.

18. Monogram (pençe) i pieczęć (mühür) osmańskiego seraskiera
Szejtana Ibrahima paszy, widoczne na fragmencie jego dokumentu wystawionego pod Żurawnem

Zob. D. Kołodziejczyk, Ottoman–Polish Diplomatic Relations…, s. 520, 524 i facs. XXII. Ten sam dystych
zawierają pieczęcie bejlerbeja oczakowskiego Ahmeda paszy, kajmakama Redżeba paszy oraz Murtazy paszy,
wyznaczonego do negocjacji z hetmanem Stanisławem Koniecpolskim, widniejące na zachowanych w AGAD
dokumentach z lat 1597, 1630 i 1634.
26

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

66

DYPLOMATYKA

Oprócz uroczystych pieczęci, zawierających obszerne perskie i arabskie cytaty, spotykamy pieczęcie skromniejsze, zawierające tylko imię właściciela, z reguły opatrzone krótką formułką dewocyjną, jak też niekiedy imię ojca właściciela i rok wytworzenia pieczęci.
Dokument traktatu karłowickiego, wręczony w styczniu 1699 r. posłowi Rzeczypospolitej
Stanisławowi Małachowskiemu, opatrzony jest pieczęciami osmańskich negocjatorów: szefa kancelarii wielkiego wezyra (tur. reisü`l–küttab lub reis efendi), Mehmeda Ramiego, oraz
głównego dragomana Porty, Greka Aleksandra Mavrokordatosa (il. 19). Pieczęć dragomana,
który notabene podpisał dokument po łacinie, nie zawiera inskrypcji, natomiast na pieczęci
Mehmeda Ramiego widnieje tylko skromny napis: mazhar–i feyz–i ilah ola Mehmed Rami
(„oby Mehmed Rami uzyskał boże błogosławieństwo”)27.

19. Podpisy i pieczęci Mehmeda Ramiego i Aleksandra Mavrokordatosa przyłożone pod osmańskim dokumentem traktatu karłowickiego

Prawo umieszczania na dokumentach pençe przysługiwało tylko najwyższym dostojnikom
w hierarchii wojskowo–administracyjnej, pozostali posługiwali się natomiast zwykłym podpisem. Wyróżniającą formę uzyskał tylko podpis głównego defterdara, tj. naczelnika administracji skarbowej, w którym ostatnia litera pobożnej formuły el–fakir („ubogi”, „nieszczęsny”,
„skromny”), towarzyszącej imieniu własnemu piszącego, została wydłużona, tworząc wymyślny zawijas zwany po turecku ogonem (stąd termin kuyruklu imza, tj. „podpis z ogonem”)
(il. 20).

20. Przykład „podpisu z ogonem” (kuyruklu imza) defterdara
27

Dosł.: „oby Mehmed Rami stał się obiektem bożego błogosławieństwa”.
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Zwykłych podpisów używali też niekiedy dostojnicy, którym skądinąd przysługiwało prawo umieszczania pençe. Na przykład dokument rozgraniczenia ziem Imperium Osmańskiego od ziem Rzeczypospolitej, dokonanego w 1680 r., jest opatrzony na dole zwykłym podpisem głównego osmańskiego negocjatora, bejlerbeja oczakowskiego Husejna paszy (il. 21),
choć temu ostatniemu z racji tytułu i stanowiska przysługiwało prawo stosowania pençe:
harrarahu el–hakir Hüseyin mirmiran–i Özü
(„napisał to ubogi Husejn, bejlerbej oczakowski”)28.

21. Podpis i pieczęć bejlerbeja oczakowskiego Husejna paszy, umieszczone na końcu osmańskiego
protokołu rozgraniczenia z 1680 r., fragment dokumentu

Prawdopodobnie w powyższym wypadku Husejn pasza nie opatrzył dokumentu swym
pençe, gdyż dokument zawierał już pençe jego zwierzchnika, bejlerbeja kamienieckiego
Ahmeda paszy (il. 22). Ten ostatni sprawował z upoważnienia sułtana naczelny nadzór nad
procesem rozgraniczenia i choć nie brał osobistego udziału w negocjacjach, pozostając
w twierdzy kamienieckiej, autoryzował dzieło Husejna paszy swym własnym monogramem.
Pençe i pieczęć nie pojawiały się też w pismach dygnitarzy osmańskich adresowanych
do zwierzchników, w których piszący starał się podkreślić swój podległy i uniżony stosunek. Dotyczy to zarówno raportów składanych sułtanowi przez wielkiego wezyra, zwanych
telchisami (telhis), jak też szerszej kategorii pism, adresowanych przez różnych dygnitarzy
do sułtana, wielkiego wezyra lub innych zwierzchników. Istnieje kilka pokrewnych określeń
tych pism, takich jak arz, ariza, czy arzuhal, wywodzących się od tego samego arabskiego
rdzenia i oznaczających petycję.

28

Zob. D. Kołodziejczyk, Ottoman–Polish Diplomatic Relations…, s. 568, 580 i facs. XXIV.
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22. Pençe i pieczęć bejlerbeja kamienieckiego Ahmeda paszy
umieszczone na początku osmańskiego protokołu rozgraniczenia
z 1680 r., fragment dokumentu

Typowymi formułami początkowymi (il. 23) takich pism były np. zwroty:
şevketlü ve devletlü padişahım
(„mój dostojny i potężny padyszachu”)

lub
sa‘adetlü ve ‘izzetlü ve devletlü paşa–yi celilü`ş–şan
(„fortunny, wspaniały, potężny i sławetny paszo”),

przy czym podkreślony tłustym drukiem tytuł wyniesiony był „honorowo” ponad linię
(o tej praktyce pisałem już wyżej).
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23. Formuła początkowa pisma adresowanego do „Jego Ekscelencji, mego fortunnego, dobroczynnego i hojnego sułtana” (sa‘adetlü ve mürüvvetlü ve mekremetlü sultanım hazretleri [...]), w której
słowo sultanım zostało „honorowo” wyniesione, fragment dokumentu

Często spotykany w takich formułach tytuł sultanım („mój sułtanie”) mógł odnosić się do
sułtana, jako że większość korespondencji do Porty była adresowana formalnie do samego
władcy, ale też do wezyra lub paszy, podkreślając uniżony stosunek piszącego do adresata29.
Pismo adresowane do przełożonego nadawca kończył jedną z typowych formuł podkreślających, że ostateczny rozkaz w przedłożonej sprawie należy do adresata30, oraz poprzedzał
w podpisie swe imię słowem bende („sługa”; dosł. „niewolnik”).
Gdy adresat zajmował zbliżoną pozycję w hierarchii, co nadawca, ten ostatni mógł użyć
w formule początkowej słowa karındaşım („mój bracie”) oraz poprzedzić swe imię w podpisie standardową arabską formułą „od prawdziwego przyjaciela” (mini`l–muhibbi`l–muhlis). Tak zwracał się na przykład wielki wezyr do innych wezyrów i paszów. Gdy jednak
w 1681 r. wielki wezyr Kara Mustafa zwrócił się w ten sposób do chana krymskiego, Murada
Gereja, wywołało to oburzenie dumnego Czyngisydy i przyczyniło do rozdźwięku, który
znalazł swą kulminację podczas wyprawy wiedeńskiej31.
W swym podręczniku dyplomatyki osmańskiej Lajos Fekete wyróżnił odrębną kategorię
„dokumentów duchownych” (geistliche Urkunden), do których zaliczył certyfikaty i wyciągi z ksiąg sądowych, sporządzane przez kadich (hüccet), opinie prawne wydawane przez
muftich (fetva) oraz akty poświadczające tworzenie muzułmańskich fundacji pobożnych
(vakfname)32. Podział wywołał krytykę późniejszych autorów podnoszących, że rozdzielaNa przykład jeden z listów do Osmana paszy, będącego wówczas gubernatorem Damaszku, zaadresowany
był „[...] mój sułtanie, Jego Ekscelencjo Osman paszo” ([...] sultanım Osman Paşa hazretleri [...]); zob. F. Babinger (wyd.), Das Archiv des Bosniaken Osman Pascha. Nach den Beständen der Badischen Landesbibliothek zu Karlsruhe, Berlin 1931, s. 52.
30
Np. ferman devletlü ve sa‘adetlü sultanım hazretlerinindir („rozkaz należy do Jego Ekscelencji, potężnego
i fortunnego sułtana”).
31
Zob. H. Inalcık, Power Relationships between Russia, the Crimea, and the Ottoman Empire as Reflected
in Titulature, w: tenże, The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire. Essays in Economy
and Society, Bloomington 1993, s. 385.
32
L. Fekete, Einführung in die osmanisch–türkische Diplomatik…, s. LXII–LXVI.
29
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nie kancelarii świeckich i duchownych ma sens w odniesieniu do średniowiecznej Europy,
lecz nie Imperium Osmańskiego33. Na poparcie krytyki można przywołać przykład kadiego, który łączył rolę sędziego, rozstrzygającego spory osmańskich poddanych, opierając
się na szariacie, z funkcją wykonawcy sułtańskich rozporządzeń, obejmujących tak różne
sprawy, jak chwytanie bandytów, kontrola cen, czy przygotowanie zapasów na planowaną
wyprawę wojenną. Nie mniej poważne argumenty świadczą jednak na rzecz podziału zaproponowanego przez węgierskiego uczonego. W odróżnieniu od skrybów, kształcących swe
umiejętności przez bezpośrednią praktykę w osmańskich kancelariach, czy członków „klasy
militarnej”, wychowanych w szkole pałacowej lub — zwłaszcza w XVII i XVIII w. — na
dworach potężnych patronów, u których boku spodziewali się zrobić karierę jako ich klienci,
osmańscy ulemowie, spośród których rekrutowali się kadiowie i muftiowie, pobierali naukę
w uczelniach muzułmańskich, czyli medresach. Widać to świetnie po języku wydawanych
przez nich dokumentów, charakteryzującym się większą liczbą arabizmów, jak też po fakcie,
że dokumenty te przeważnie sporządzano pismem ta‘lik (zob. wyżej), a nie powszechnym
w kancelariach paszów i wezyrów diwani.
Najczęściej spotykanym dokumentem tej kategorii jest certyfikat sporządzony przez
kadiego, zwany hüccet lub keşf–i hüccet, który poświadczać mógł na przykład wydany
wyrok, czynność dokonaną na rozkaz Porty, porozumienie stron osiągnięte w obecności
kadiego itp. Certyfikat był z reguły autoryzowany pieczęcią i noszącą charakter podpisu
standardową formułą, własnoręcznie wpisaną przez wystawcę dokumentu. Na końcu mieścił listę świadków, którą wprowadzała standardowa formuła şuhudü`l–hal („świadkowie
stanu faktycznego”). Tak na przykład w 1682 r. kadi kamieniecki Ahmed przeprowadził
na rozkaz Porty inspekcję granic dwóch kompleksów podolskich wsi, stanowiących część
fundacji pobożnej (wakfu) założonej w 1672 r. przez ówczesnego trzeciego wezyra, późniejszego wielkiego wezyra Kara Mustafę paszę. Efektem inspekcji było sporządzenie
dwóch certyfikatów, które na rozkaz tegoż wielkiego wezyra zostały wszyte do „szczegółowego rejestru” (defter–i mufassal) ejaletu kamienieckiego i zachowały się tam do
dzisiaj34. Arabska formuła wpisana własnoręcznie przez kadiego nad tekstem pierwszego
z certyfikatów brzmi następująco (il. 24):
ma huwa el–muharrer fihi mukarrer ‘indi
harrarahu el–fakir Allahu subhanehu ta‘ala
Ahmed bin Musa el–kadi bi–madinati Kamaniçe`l–mahruse
‘afa ‘an huma
(„to, co tu zapisane, zostało potwierdzone przeze mnie
napisał to ubogi — chwała niech będzie Bogu, niech będzie wysławiany —
Ahmed syn Musy, kadi dobrze strzeżonego miasta Kamieńca
niech [Bóg] wybaczy [grzechy] im obu [tj. Ahmedowi i jego ojcu]”).

Zob np. V. Stojanow, Die Entstehung und Entwicklung der osmanisch–türkischen Paläographie und Diplomatik mit einer Bibliographie, Berlin 1983, s. 59–60; S. Faroqhi, Approaching Ottoman History…, s. 72.
34
Zob. D. Kołodziejczyk, The Ottoman Survey Register of Podolia, cz. 1, s. 283–287 i 295–300 (transkrypcje),
472–478 i 484–490 (tłumaczenia angielskie), oraz cz. 2, s. 167–169 i 157–159 (facs.).
33
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24. Formuła uwierzytelniająca i pieczęć kadiego kamienieckiego
Ahmeda, umieszczone u góry certyfikatu (keşf–i hüccet) poświadczającego przebieg granic fundacji pobożnej wielkiego wezyra Kara
Mustafy

4.3. RZUT OKA NA FUNKCJONOWANIE OSMAŃSKIEJ KANCELARII
Wgląd w funkcjonowanie kancelarii i współpracę poszczególnych urzędów dają osmańskie
dokumenty i petycje, na których zachowały się wpisy dokonane przez kilku różnych dostojników. Tak np. na telchisach przedkładanych sułtanowi przez wielkiego wezyra znajdujemy
często krótki wpis monarchy, zawierający ostateczną decyzję. Ponieważ sułtan dokonywał
takich wpisów własnoręcznie, zyskały one miano hatt–i hümayun („pismo cesarskie”) lub
hatt–i şerif („szlachetne pismo”). W stambulskim archiwum zachował się np. dokument,
w którego dolnej części wpisana jest petycja kadiego kamienieckiego Mustafy, datowana
1 sza‘bana 1087 AH (tj. 9 października 1676 AD). Kadi donosił, że mieszkaniec Kamieńca,
niejaki Abdullah Efendi, zapragnął wybudować z własnych funduszy meczet przy ulicy
Tatarskiej (w tekście Tatarska mahallesi, dosł. „dzielnica Tatarska”; ulica Tatarska znajdowała się w Kamieńcu w pobliżu Rynku Ruskiego) i w związku z tym prosił o zgodę Porty.
Kadi kończył swe pismo zwyczajową dla petycji formułą: baki ferman dergah–i ‘adalet–
‘unvanındır („zresztą rozkaz należy do sprawiedliwego Progu [tj. Pałacu Cesarskiego]”).
Powyżej petycji kadiego znajdujemy jej streszczenie wpisane ręką skryby kancelarii wielkiego wezyra wraz z dopiskiem — prawdopodobnie własnoręcznym Kara Mustafy — telhis, świadczącym, że pismo trafiło do wielkiego wezyra, a następnie jako telchis przedłożone zostało sułtanowi. Tekst telchisu kończył się również zwyczajową formułą: ol babda
emr ü ferman devletlü ve mehabetlü padişahımındır („w tej sprawie decyzja i rozkaz należy
do mego potężnego i majestatycznego padyszacha”). Nad telchisem znajdujemy wreszcie
niewielki wpis, nabazgrany raczej niż napisany ręką sułtana Mehmeda IV, który można
przeczytać jako verildi („dano”) i bez wątpienia dotyczy zgody na budowę meczetu.
Możemy więc z łatwością zrekonstruować całą procedurę: ponieważ na utworzenie
fundacji pobożnej, służącej na przykład budowie i utrzymaniu meczetu, była potrzebna sułtańska zgoda, gdyż dochody i zapisy na fundacje były zwolnione z obciążeń na
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rzecz państwa, Abdullah Efendi zgłosił się do kadiego, który w jego imieniu sporządził
i wysłał petycję do Porty. Tam trafiła do urzędu wielkiego wezyra, a następnie została
przedłożona samemu sułtanowi. Pisemne interwencje kolejnych urzędów są w ten sposób widoczne na tym samym kawałku papieru, na którym pierwotnie sporządził petycję
kamieniecki kadi35 (il. 25).

25. Petycja kadiego kamienieckiego Mustafy (w dolnej części kartki,
z inwokacją w formie arabskiej litery h widoczną na samym szczycie), zawierająca prośbę Abdullaha Efendiego pragnącego wybudować meczet w Kamieńcu. W kancelarii wielkiego wezyra, dokąd
wpłynęło pismo, dokonano streszczenia jego treści (w górnej części
kartki), po czym Kara Mustafa pasza przedłożył je jako telchis sułtanowi Mehmedowi IV. Własnoręczna zgoda monarchy widnieje
w lewej górnej części dokumentu, ponad nagłówkiem streszczenia
wezyrskiej kancelarii

35

Stambuł, BOA, Ali Emiri Efendi, IV. Mehmet, no. 7987.
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Jeszcze częściej znajdujemy na dokumentach i petycjach odręczne decyzje wielkiego wezyra, które kończy typowy nieczytelny zawijas czytany jako buyuruldı („rozkazano”) (il. 26).
Wspomniany wyżej certyfikat (keşf–i hüccet) kamienieckiego kadiego Ahmeda, dotyczący
fundacji pobożnej Kara Mustafy i wszyty do „szczegółowego rejestru” prowincji podolskiej,
nosi na górze wpisaną zamaszystym pismem decyzję tegoż wielkiego wezyra:
işbu keşf–i hüccet defterhane–i ‘amirede hıfz olunub iktiza ėttikçe suret vėrilmek buyuruldı
21 C. sene–i 93
(„rozkazano, by ten certyfikat [keşf–i hüccet] trzymać w archiwum cesarskim [defterhane–i ‘amire] i ilekroć zajdzie potrzeba, wydać [jego] kopię, 21 dżumadi II 1093 AH
[27 czerwca 1682 AD]”)36.

26. Formuła buyuruldı wielkiego wezyra Kara Mustafy, naniesiona
u góry certyfikatu (keşf–i hüccet) kadiego kamienieckiego, nakazująca, by certyfikat przechowywać w archiwum cesarskim, a w razie
potrzeby wydać jego kopię

Podobnie sformułowane odręczne rozkazy nanosili na przedłożonych dokumentach i petycjach gubernatorzy prowincji, naczelny admirał (kapudan pasza) i inni wyżsi dostojnicy. Rzecz jasna kategorycznego sformułowania buyuruldı nie znajdziemy na pismach, które w celu podjęcia ostatecznej decyzji przedkładano monarsze. Ponieważ większość spraw
rozstrzygano jednak na niższych szczeblach, ostateczne decyzje należały do powyższych
urzędników, którzy i tak formalnie podejmowali je w imieniu sułtana, o czym świadczył
choćby jeden z oficjalnych tytułów wielkiego wezyra: vekil–i mutlak („pełnomocnik”; dosł.
„zastępca o nieograniczonych pełnomocnictwach”).
Zob. D. Kołodziejczyk, The Ottoman Survey Register of Podolia, cz. 1, s. 283 (transkrypcja) i cz. 2, s. 169
(facs.). Idąc za sugestią wybitnego znawcy przedmiotu, Halila Inalcıka, pierwotnie odczytałem ten zawijas
jako buyurulmuşdur i taka lekcja widnieje w transkrypcji w wydanym przeze mnie tomie. Graficznie jest to
możliwe, a formę gramatyczną buyurulmuşdur również tłumaczy się jako „rozkazano”, dotyczy ona jednak
czynności, której piszący nie był bezpośrednim świadkiem. Przyjmując, że notatkę sporządził osobiście
wielki wezyr, nie mógł on mieć wątpliwości co do własnego rozkazu, tak więc dziś optowałbym za poprawioną lekcją buyuruldı.
36
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Bardzo ciekawy niewielki dokument opublikował w 1986 r. Halil Inalcık (il. 27). Dotyczy on procedury mianowania starszego (kethuda) jednego ze stambulskich cechów, zarejestrowanej w 1732 r. Na dole dokumentu znajdujemy oficjalne poświadczenie pismem
ta‘lik, sporządzone przez zastępcę (naiba) miejscowego kadiego, że w jego obecności
były kethuda Chalil dobrowolnie przekazał swój urząd za sumę 100 talarów nowo wybranemu przez członków cechu Jusufowi. Certyfikat poświadczony pieczęcią naiba trafił
następnie, jak świadczy kolejny zapisek, do urzędu zajmującego się nominacjami (ru’us).
Po sprawdzeniu autentyczności pieczęci, o czym świadczy kolejny zapisek, pisarz urzędu
odnalazł w księgach nominacji i skopiował w prawym górnym rogu dokumentu, zachowując nawet oryginalne pismo sijakat, fragment poświadczający prawo Chalila do sprawowania ww. urzędu. Pisarz poświadczył kopię zwyczajową parafką sahh („poprawnie”),
po czym własnymi już słowami, tym razem pismem kırma divani, powtórzył to, co znalazł i ustalił. Jak się okazuje, Chalil otrzymał swój urząd zaledwie miesiąc wcześniej, po
scedowaniu go przez swego ojca, Hadżiego Mesuda. Ojciec prawdopodobnie był w podeszłym wieku, a jego przydomek hadżi, przysługujący wiernym, którzy odbyli pielgrzymkę do Mekki, zdaje się sugerować, że interesował się już raczej sprawami ostatecznymi
niż doczesnymi. Najwidoczniej syn nie był jednak zainteresowany urzędem lub nie był
akceptowany ze względu na zbyt młody wiek. W tej sytuacji optymalnym rozwiązaniem
stała się sprzedaż urzędu wybranemu przez członków cechu następcy. Tego samego zdania był najwidoczniej wielki wezyr, którego odręczne rozporządzenie w piśmie diwani,
kończące się słowem buyuruldı (lub buyurulmuşdur?), nakazujące wydanie nominacji
zgodnie z pismem naiba, znajdujemy w lewej górnej części dokumentu. W ten sposób na
jednym skrawku papieru spotykamy trzy, a nawet cztery rodzaje pisma (ta‘lik, sijakat,
divani kırması i zwykłe diwani), w dodatku naniesione przez pięć różnych rąk (naib,
urzędnik poświadczający wpłynięcie dokumentu do urzędu ru‘us, urzędnik potwierdzający autentyczność pieczęci naiba, urzędnik, który dokonał kwerendy archiwalnej i sporządził raport dla wielkiego wezyra, wielki wezyr)37.
Również w defterach spotykamy uaktualniające zapiski, nanoszone przez innych
urzędników niż ci, którzy sporządzili rejestr, często po wielu latach od jego powstania.
Na listach żołdu oddziałów janczarskich lub w defterach nadań lenn wojskowych (timarów) spotykamy np. zapiski o śmierci, przeniesieniu lub dezercji poszczególnych żołnierzy, a w spisach niemuzułmańskich poddanych zobowiązanych do płacenia podatku
pogłównego (dżizje) znajdujemy wiadomości o podatnikach świeżo przybyłych z innych
miejscowości.

H. Inalcık, The appointment procedure of a guild warden (ketkhudā), „Wiener Zeitschrift für die
Kunde des Morgenlandes” 76 (1986) = Festschrift Andreas Tietze zum 70. Geburtstag, Wien 1986,
s. 135–142.
37
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27. Podobizna dokumentu analizowanego przez Halila Inalcıka: widoczne m.in. poświadczenie naiba pismem ta‘lik (I), wyciąg z ksiąg
nominacji pismem sijakat wraz z poświadczeniem pisarza w kırma divani (IV) i decyzja wielkiego wezyra grubym pismem diwani (V) (zob.
przypis 37 s. 74)

4.4. DOKUMENTY CHANÓW KRYMSKICH
W kancelarii imperium Czyngis–chana początkowo używano języka mongolskiego zapisywanego alfabetem ujgurskim. Już jednak w XIV w. w kancelarii Złotej Ordy język
mongolski został wyparty przez urzędowy język turecki, zdominowany przez kipczacko–
tureckie formy dialektalne i nazywany dziś chorezmijsko–tureckim. Po przyjęciu przez
chanów i ich poddanych islamu pismo ujgurskie było też stopniowo wypierane przez pismo arabskie. Symptomatyczny dla tego przejściowego okresu jest zachowany w orygiDigitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
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nale jarłyk chana Tochtamysza, adresowany do Władysława Jagiełły w 1393 r.38 (il. 28).
Napisany w alfabecie ujgurskim językiem chorezmijsko–tureckim, zawiera on jednocześnie odcisk tamgi (zob. niżej) z inskrypcją w alfabecie arabskim, zawierającą imię chana
i pobożną inwokację w języku arabskim. Jest datowany zgodnie z tradycyjnym 12–letnim
cyklicznym kalendarzem turecko–mongolskim — „w roku kury” i jednocześnie według
ery muzułmańskiej — 8 redżeba 795 AH.

28. Początek jarłyku chana Złotej Ordy Tochtamysza, przysłanego w 1393 r. Władysławowi Jagielle

W Chanacie Krymskim, powstałym w XV w., podstawowym pismem dokumentów był od
początku alfabet arabski, choć wystawiano też dokumenty w alfabetach cyrylickim, greckim
i łacińskim. Dominujący pierwotnie w krymskiej kancelarii język chorezmijsko–turecki ulegał z czasem wpływom języka osmańsko–tureckiego, jednak silne wpływy dialektów kipczackich można dostrzec jeszcze w dokumentach XVII–wiecznych. Innym reliktem dawnej
tradycji był turecko–mongolski kalendarz „zwierzęcy”, pojawiający się w krymskich dokumentach aż do pierwszej dekady XVI w., choć od początku istnienia chanatu głównym systemem mierzenia czasu był kalendarz muzułmański. Aż do początku XVII w. do dokumentów
chańskich przykładano też kwadratową czyngisydzką pieczęć zwaną tamgą. Z czasem jednak
kancelaria chanów krymskich przejmowała coraz więcej elementów kancelarii osmańskiej,
choć chanowie chętnie przywoływali czyngisydzką tradycję i długo stosowali w dokumentach terminologię odwołującą się do czasów mongolskich (np. używany do XVIII w. termin

AGAD, Dokumenty pergaminowe, nr 5612; wydany wraz z faksymile w: Jarlyk chana Zolotoj Ordy
Tochtamyša k pol’skomu korolju Jagajlu 1392–1393 goda, izdan knjazem M. A. Obolen’skim, Kazan’
1850.
38
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jarłyk39). Warto również pamiętać o wpływach kancelarii moskiewskiej i polsko–litewskiej.
W XVII w. wiele listów i dokumentów tatarskich wielmożów, jak również samego chana,
wystawiono w języku polskim, opatrując je jedynie pieczęciami z inskrypcjami w alfabecie
arabskim. W tym samym okresie pojawiła się pieczęć wisząca, przyjęta pod ewidentnym
wpływem moskiewskiej i polskiej kancelarii, którą jednak źródła krymskotatarskie wolały
określać archaicznym terminem bajsa, wywodzącym się z czasów mongolskich i oznaczającym pierwotnie zupełnie inny przedmiot40.
Ponieważ szczegółowy opis dokumentów i kancelarii Chanatu Krymskiego dalece przekraczałby ramy niniejszej książki, omówimy tylko najbardziej charakterystyczne cechy
i części dokumentów, wystawianych przez chanów w alfabecie arabskim w językach tureckich: chorezmijsko–tureckim i osmańsko–tureckim, przy czym ten ostatni do XVII w.
był przesycony elementami kipczackimi, pochodzącymi z używanych na Krymie dialektów.
Zaproponowany niżej podział wewnętrzny dokumentów krymskich opiera się na analizie listów przymiernych, adresowanych przez chanów do królów polskich i carów moskiewskich.
Przedstawione elementy formularza występują jednak również, choć w okrojonej formie,
w noszących mniej formalny charakter „listach przyjaznych” (muhabbetname), adresowanych przez chanów do obcych monarchów, jak również w korespondencji krymskiej kierowanej do zagranicznych dostojników i własnych poddanych.

4.4.1. INWOKACJA
Choć dokumenty dawnej kancelarii mongolskiej nie zawierały inwokacji, pojawia się ona
w dokumentach kancelarii krymskotatarskiej. W niektórych dokumentach krymskich spotykamy nawet podwójną inwokację. Taką podwójną inwokację zawiera np. list przymierny
chana Mehmeda Gereja, przesłany w 1520 r. Zygmuntowi Staremu (il. 29):
[1] Hüve`l–mu‘izu`l–mu‘in
(„On, Wynoszący, Pomocny”)
[2] Bismillahi`r–rahmani`r–rahimi! Bi`l–quvveti`l–ehadiye ve`l–mu‘cizati`l–muhammediye!
(„W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! Przez moc jedności [bożej] i cudów Mahometa!”).

Sam termin ma etymologię turecką, spopularyzowany został jednak przez powszechne użycie w pismach
mongolskich Czyngisydów; por. M. Usmanov, Termin „jarłyk” i voprosy klassifikacii oficial’nych aktov
chanstv Džučieva ulusa”, w: Aktovoe istočnikovedenie. Sbornik statej, Moskva 1979, s. 220–223.
40
W XIV w. bajsa (pajdza, z chińskiego p’aj–tsy) oznaczała wygrawerowaną tabliczkę długości do 30 cm,
wręczaną przez chana posłom lub dowódcom wojskowym i odgrywającą rolę glejtu lub pełnomocnictwa; por. S. Kałużyński, Dawni Mongołowie, Warszawa 1983, s. 257–258 i 300; N. Münküyev, A new
Mongolian „p’ai–tzŭ” from Simferopol, „Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae” 31 (1977),
s. 185–215.
39
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29. Podwójna inwokacja listu przymiernego Mehmeda Gereja z 1520 r.

Podwójną inwokację spotykamy też w niektórych dokumentach XVII–wiecznych. Pierwsza, umieszczona na górze dokumentu, nie odbiega od wzorów osmańskich. Od drugiej
zaczyna się natomiast główny tekst dokumentu, umieszczony pod tugrą (zob. niżej). Taką
podwójną inwokację można na przykład znaleźć w liście przymiernym Bahadyra Gereja,
przesłanym w 1640 r. Władysławowi IV (il. 30):
[1] Hüve al–mu‘in
(„On, Pomocny”)
[2] Allahu tebareke ve ta‘ala hazretine köb şükürler ve peyġamberimiz Hazret–i Muhammad
‘aleyhi`s–salavat hazretlerine köbdin köb salavat ve tahiyat qılġanmızdın soŋra
(„Po wygłoszeniu wielu podziękowań Jego Ekscelencji Bogu — niech będzie błogosławiony i wysławiany! — oraz bardzo wielu modlitw i pozdrowień Jego Ekscelencji, naszego
proroka Muhammada — niech będzie otoczony modlitwami! — [...])

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

DYPLOMATYKA

79

30. Początek listu przymiernego Bahadyra Gereja z 1640 r.: pierwsza inwokacja widnieje nad tugrą,
druga pod tugrą w pierwszej linijce tekstu

Swoistą hybrydą jest list przymierny Gaziego II Gereja, przesłany w 1592 r. Zygmuntowi III, zawierający aż trzy inwokacje. Na samej górze zawiera on krótką inwokację Hüve
(„On”), poniżej drugą inwokację: Bi`l–quvveti`l–ehadiye ve`l–mu‘cizati`l–muhammediye!
(„Przez moc jedności [bożej] i cudów Mahometa!”), w części identyczną z drugą inwokacją dokumentu z 1520 r., a tekst dokumentu rozpoczyna trzecia inwokacja, podobnie jak
w dokumentach XVII–wiecznych. Także z innych względów dokument ten można uznać za
symptomatyczny dla okresu, w którym zapożyczenia z kancelarii osmańskiej współistniały
z silną jeszcze tradycją złotoordyńską: zawiera on zarówno tamgę, typową dla dokumentów
złotoordyńskich, jak i tugrę (raczej prototugrę), przyjętą z kancelarii osmańskiej, która zastąpić miała tamgę w XVII w. (zob. niżej).
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4.4.2. LEGITIMATIO
Dokumenty krymskie bywały uwierzytelniane na cztery sposoby: przez odciśnięcie tamgi, zwanej też w krymskim kontekście niszanem41; przyłożenie pieczęci sygnetowej;
przywieszenie pieczęci, zwanej w XVII–wiecznych źródłach krymskich bajsą i wyrysowanie tugry.

4.4.2.1. TAMGA

Tamga lub niszan to kwadratowa pieczęć, wywodząca się z czasów mongolskich. Jej pierwowzorem było narzędzie do wypalania znaków własności na skórze zwierząt hodowlanych. W kancelarii krymskiej tamg używano do początku XVII w. Ich inskrypcja wykonana była pismem kufickim. Napis tamgi Mengli Gereja (zob. il. 1) składał się na przykład
z trzech części: popularnej inwokacji, muzułmańskiego wyznania wiary oraz imienia i tytułu chana:
[inskrypcja w polu zewnętrznym:]
[I] Bismillahi`r–rahmani`r–rahimi!
(„W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!”)
[II] La ilaha illa`llah Muhammadun rasul`llah
(„Nie ma boga prócz Boga, a Muhammad jest prorokiem Boga!”)
[III] as–sultanu`l–a‘zam al–haqan

[kontynuacja w polu środkowym:]
Mengli Gėrey Han bin Haci Gėrey Han
(„Największy sułtan i chakan, Mengli Gerej chan, syn Hadżiego Gereja chana”)

[pole wewnętrzne zawiera emblemat Gerejów w kształcie trójzęba (tur. tarak)]
Odcisk tamgi wykonywano złotym, czerwonym lub sinym tuszem, przy czym za barwę
najbardziej „honorującą” adresata uchodził kolor złoty. Tamgi spotykamy zarówno na początku, jak i na końcu dokumentów. Znamy też przykłady użycia kilku tamg w kilku kolorach na tym samym dokumencie.

41

Powoduje to niekiedy nieporozumienia, gdyż w kancelarii osmańskiej niszanem nazywano tugrę.
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4.4.2.2. PIECZĘĆ SYGNETOWA

W odróżnieniu od sułtanów osmańskich, rzadko używających pieczęci, chanowie krymscy
często i chętnie uwierzytelniali swe dokumenty odciskiem pieczęci sygnetowej. Pieczęć mogła zastąpić tamgę podczas wypraw wojennych, na które przynajmniej od połowy XVI w.
chanowie nie zabierali tamgi, prawdopodobnie z obawy przed jej dostaniem się w ręce
wroga. Tak na przykład w korroboracji listu przymiernego, przesłanego w 1599 r. Zygmuntowi III przez Gaziego II Gereja, który znajdował się na Węgrzech, uczestnicząc w wojnie
osmańsko–habsburskiej, czytamy: „a iż wielkiej pieczęci naszy, która bywa u przemirnych
listów przykładana, na ten czas przy nas jako w drodze nie było, tedyśmy sygnet nasz do
niego przycisnęli”42.
W XVII w., gdy w dokumentach chanów krymskich upowszechniło się stosowanie tugry,
Gerejowie przyjęli też widocznie zasadę, że tugrę rysowano jedynie na dokumentach wystawianych w alfabecie arabskim. Na dokumentach i listach chanów, sporządzonych w języku
polskim, znajdujemy jedynie odcisk ich pieczęci sygnetowej.
Pieczęć sygnetową stosowano także nie zamiast, lecz obok tamgi lub tugry. Bardzo
często dokument, opatrzony na górze tamgą lub tugrą, zawiera jednocześnie czarny odcisk pieczęci sygnetowej, przyłożonej na dole pod tekstem. Typowa pieczęć Gerejów
miała kształt zaostrzonego u góry owalu (stąd tureckie określenie bademi mühür — „pieczęć migdałowa”) i zawierała inskrypcję z imieniem właściciela i jego ojca. Na pieczęciach chańskich widniał też emblemat Gerejów w kształcie trójzęba, którego nie zawierały pieczęcie chańskich zastępców — kałgi i nureddina — choć ci również wywodzili się
z rodu Gerejów.
Pieczęci chańskich dostojników, którzy nie pochodzili z rodu Gerejów, miały z reguły zwykły owalny kształt, podczas gdy kształt migdału uznawano za zastrzeżony dla
Czyngisydów. Ambicje potężnego krymskiego rodu Szirinów, wielokrotnie spowinowaconego z Gerejami, najlepiej odzwierciedlała tradycja, zarejestrowana po zajęciu Krymu
przez Rosjan, zgodnie z którą już chan Tochtamysz zezwolił ówczesnemu starszemu
rodu, Ruktemirowi, na używanie pieczęci migdałowej43. Tradycja ta została prawdopodobnie „wymyślona” na użytek rodu Szirinów wiele lat po śmierci Tochtamysza, jednak
musiało to nastąpić na długo przed przyjściem Rosjan. Już bowiem w latach 1661–1667
starszy rodu Szirinów, Mengli Gerej bej44, używał pieczęci w kształcie migdału w listach
do króla i dostojników Rzeczypospolitej, przykładając ją również na dokumencie traktatu podhajeckiego (il. 31).

Por. D. Kołodziejczyk, The Crimean Khanate and Poland–Lithuania, s. 333 i 800.
Zob. M. Usmanov, Žalovannye akty Džučieva ulusa XIV–XVI vv., Kazan’ 1979, s. 171.
44
Nadanie członkowi rodu Szirinów imienia wielkiego chana, od którego żyjący w XVII w. Szirinowie pochodzili, zresztą po kądzieli, świadczy o ambicjach Szirinów równie dobitnie, co fakt używania przez nich
pieczęci migdałowej.
42
43
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31. Ostatnia strona traktatu podhajeckiego, uwierzytelnionego
16 października 1667 r. przez krymskich pełnomocników; widoczne
4 pieczęci migdałowe (trzech książąt z dynastii Gerejów, w tym kałgi
Krym Gereja, oraz starszego rodu Szirinów Mengli Gereja beja) oraz 6
zwykłych pieczęci krymskich dostojników

4.4.2.3. BAJSA, CZYLI PIECZĘĆ WISZĄCA
Kilka listów przymiernych, adresowanych w XVII w. do władców Rosji, oraz traktat przymierza z Janem Kazimierzem z 1654 r. chanowie uwierzytelnili za pomocą złotych pieczęci, przywieszanych na dole dokumentu na posrebrzanych sznurkach. Mongolski termin
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bajsa (baysa), spotykany w formułach korroboracyjnych tych dokumentów i odnoszący
się do owych pieczęci, w rzeczywistości w czasach mongolskich oznaczał zupełnie inny
przedmiot: dużą tabliczkę, pełniącą funkcję glejtu i noszoną przez posłów i generałów
(zob. wyżej przypis 40). Pierwowzorem XVII–wiecznej krymskiej bajsy musiały być więc
raczej wiszące pieczęcie dokumentów carskich i królewskich, które z Moskwy i Warszawy
przysyłano do Bachczysaraju, choć jak widzimy kancelaria chańska wolała widzieć w niej
atrybut z czasów mongolskich.
Niestety, ani jedna bajsa nie zachowała się do naszych czasów, choć bajsa z dokumentu przymierza z Janem Kazimierzem jest jeszcze widoczna na mikrofilmie, wykonanym
w warszawskim AGAD w 1976 r. (później zaginęła) (il. 32). Jej inskrypcja, nieczytelna na
mikrofilmie, lecz odczytana z oryginału przez Zygmunta Abrahamowicza i zachowana w pozostawionych przezeń notatkach, jest podobna do inskrypcji znanych z opisu bajs, znajdujących się niegdyś w Moskwie. Na awersie wygrawerowano muzułmańskie wyznanie wiary
z nietypowym w tym miejscu arabskim rodzajnikiem przed słowem rasul: La ilaha illa`llah Muhammadun ar–rasul`llah („Nie ma boga prócz Boga a Muhammad jest prorokiem
Boga!”), podczas gdy rewers zawierał krótką inskrypcję: ‘ahdname–i Mehmed Gėrey Han
(„list przymierny Mehmeda Gereja chana”). Okrągła bajsa miała średnicę 4,8 cm. Niestety,
dziś pozostał po niej jedynie posrebrzany sznurek.

32. Bajsa Mehmeda IV Gereja, załączona do jego listu przymiernego, wysłanego w 1654 r. Janowi Kazimierzowi; widoczna na mikrofilmie zrobionym w AGAD w 1976 r., później zaginęła

4.4.2.4. TUGRA ORAZ FORMUŁA SÖZÜM/SÖZÜMÜZ

Typową formułą otwierającą dokumentów Czyngisydów było umieszczone nad tekstem lub
na początku tekstu, poprzedzone imieniem chana, wyrażenie „słowo nasze”. Brzmiało ono
po mongolsku üge manu, po turecku zaś sözümüz. Z czasem pojawiła się też alternatywna
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forma sözüm („słowo moje”). Formuła ta odgrywała rolę quasi–intytulacji i spotykamy ją
także w dokumentach chanów krymskich wystawianych w językach ruskim (np. великого
царя Мендликгиреево слово) czy włoskim (questa dunche è la fedel parola del Serenissimo
Menliguerei).
Gdy na przełomie XVI i XVII w. pod wpływem kancelarii osmańskiej na dokumentach
chanów krymskich zaczęto rysować tugrę, na jej inskrypcję zaadaptowano właśnie formułę sözümüz. Niektóre krymskie tugry miały kształt tugr osmańskich, bardziej typowy był
jednak prostszy model, pozbawiony dwóch owalnych „skrzydeł”. Taka tugra przypomina pençe osmańskich wezyrów, w odróżnieniu od pençe umieszczana jest jednak nie na
marginesie lub na dole dokumentu, lecz ponad tekstem, podobnie jak tugra osmańskich
sułtanów. Pierwotnie inskrypcja krymskiej tugry zawierała tylko imię właściciela, od połowy XVII w. umieszczano też imię jego ojca. Tugry spotykamy nie tylko na dokumentach
wystawianych przez chana, ale też na dokumentach kałgi i nureddina, wydawanych w ich
osobnych kancelariach45. Również w Imperium Osmańskim znamy wypadki, że własną
tugrą dysponował nie tylko sułtan, ale też książęta z dynastii osmańskiej; na Krymie stosowanie własnych tugr przez członków panującej dynastii było jednak znacznie bardziej
rozpowszechnione.
Charakterystycznym elementem krymskiej tugry było wpisane po jej lewej stronie46 słowo sözümüz, umieszczane w miejscu, gdzie na tugrze osmańskich sułtanów widnieje słowo
da’ima („zawsze” — uzupełnienie inskrypcji muzaffer da’ima, „zawsze zwycięski”). Najpiękniejsze krymskie tugry wykonywano w wielu kolorach, natomiast tugry dokumentów
wystawianych podczas kampanii wojennych mają z reguły mniej staranny charakter47.
Już we wspomnianym wyżej liście przymiernym Gaziego II Gereja z 1592 r. pojawia się
ponad tamgą napis (il. 33), wykonany złotym tuszem dużym ozdobnym pismem diwani:
Uluġ O[r]du uluġ hanı Ġazi Gėrey Han sözüm:
(„Wielki chan Wielkiej Ordy, Gazi Gerej chan: słowo moje:”)

Napis ten można uznać w zasadzie za prototugrę48, choć w pełni rozwinięta tugra pojawiła
się na krymskich dokumentach dopiero wtedy, gdy zaprzestano używania tamgi (il. 34).
Przed pełną akceptacją wniosku, że tugra po prostu zastąpiła tamgę, powinien nas jednak
powstrzymać fakt, że w formułach korroboracyjnych dokumentów krymskich (zob. niżej)
Kancelaria nureddina pierwotnie znajdowała się w pałacu chańskim i możliwe, że zatrudniano w niej wówczas tych samych urzędników, co w kancelarii chana. Urząd nureddina powstał dopiero w 1581 r. Stworzył go
dla swego syna chan Mehmed II Gerej, gdy wskutek wewnętrznej opozycji został zmuszony wynieść na urząd
kałgi swego brata i rywala, Alp Gereja. O ile kałgą zostawał często młodszy brat i przez to rywal panującego
chana, nureddinem był z reguły najstarszy syn chana, którego ojciec przygotowywał do objęcia tronu po swej
śmierci.
46
Lub w jej wewnętrznym „skrzydle”, jeśli miała kształt osmańskiej tugry.
47
Szczególnie niestarannie wykonana jest tugra listu przymiernego Islama III Gereja, wystawionego w 1649 r.
w obozie pod Zborowem; jej inskrypcja jest częściowo nieczytelna i musi być rekonstruowana na podstawie
inskrypcji innych tugr tego władcy.
48
Najstarsza znana mi prototugra widnieje na dokumencie chana Dewleta Gereja z 1572 r.; por. D. Kołodziejczyk, The Crimean Khanate and Poland–Lithuania: International Diplomacy on the European Periphery
(16th–18th Century). A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents, Leiden 2011, s. 345–346.
45
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33. Początek listu przymiernego Gaziego II Gereja z 1592 r., zawierającego zarówno prototugrę,
jak i tamgę; kuficka inskrypcja w tamdze jest błędnie odwrócona (można ją czytać pod światło), co
można uznać za świadectwo, że u schyłku XVI w. sztuka grawerowania tamg chańskich odchodziła
już w przeszłość

nie znajdujemy odniesień do tugry, ale jedynie do tamgi (niszanu), pieczęci sygnetowej lub
bajsy. Wskazuje to, że zapożyczona z kancelarii osmańskiej tugra krymska nie przejęła jednak w pełni funkcji pierwowzoru. Będąc, podobnie jak osmańska tugra, ozdobą dokumentu
i quasi–intytulacją, nie do końca przejęła rolę znaku uwierzytelniającego, a chanowie woleli
w formule korroboracyjnej powoływać się na pieczęć sygnetową lub bajsę.
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34. Tugra Dżanibeka Gereja widniejąca na jego liście przymiernym wysłanym Władysławowi IV
w 1634 r.; inskrypcja tugry brzmi: Canibek Gėrey Han sözümüz: („Dżanibek Gerej chan: słowo nasze:”)

4.4.3. INTYTULACJA
Jak już wspomniano, pierwotnie rolę intytulacji odgrywała w krymskich dokumentach formuła sözümüz. Czyngis–chan zakazał swym potomkom używania rozbuchanych tytułów,
uznając, że chański autorytet lepiej umocni lakoniczny styl jarłyków49. Intytulacja w pełni
rozwinęła się w dokumentach krymskiej kancelarii dopiero w XVII w., gdy z tekstu właściwego zniknęła formuła sözümüz, przeniesiona do inskrypcji chańskiej tugry. Przykład w pełni rozwiniętej intytulacji, spotykanej w XVII–wiecznych dokumentach chanów krymskich,
spotykamy w liście przymiernym Dżanibeka Gereja z 1632 r.:
Uluġ orda ve uluġ yurtnıŋ ve taht–i Qırımnıŋ ve Deşt–i Qıpçaqnıŋ ve sansız hem Tatarnıŋ
ve saġışsız köp Noġaynıŋ ve taġ çıġlay Çerkesniŋ ve Tat bile Tavgaçnıŋ ve din–i mübin
Zob. B. Spuler, Geschichte der Mongolen, nach östlichen und europäischen Zeugnissen des 13. und 14.
Jahrhunderts, Zürich 1968, s. 50.
49
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ve islam–i din–i mü’mininniŋ uluġ padişahı ve uluġ hanı ‘azametlü Canibek Gėrey Han
hazretleriniŋ edame`llahu ta‘ala ila yevmi`l–mizan eyyam–i nusretindin
{„Od Jego Ekscelencji, wielkiego padyszacha i wielkiego chana Wielkiej Ordy i Wielkiej
Jurty [tj. kraju, ojcowizny], tronu krymskiego, stepu kipczackiego, niezliczonych Tatarów
i bezmiernie licznych Nogajów, mieszkających w górach Czerkiesów, oraz Tatów i Tawgaczów, a także wiernych prawdziwej religii, islamu, wielkiego Dżanibeka Gereja chana (oby
Bóg — niech będzie wysławiany! — przedłużył jego zwycięskie dni aż do Dnia Sądu!)”}

Egzotycznie brzmiące nazwy Tatów i Tawgaczów pojawiły się w dokumentach krymskich
dopiero za Mehmeda III Gereja (pan. 1623–1628), co ciekawe, w tym samym okresie, gdy
pojawiła się bajsa. Te trzy terminy, nawiązujące do tradycji mongolskiej i środkowoazjatyckiej, mogą świadczyć o świadomej próbie odnowienia tradycji czyngisydzkiej w pierwszej
połowie XVII w.50, choć dokładnie w tym samym okresie widzimy też w kancelarii krymskiej przyspieszenie procesu „osmanizacji”.
Słowo Tat, oznaczające obcy lud poddany władzy Turków, spotykamy już w VIII–wiecznych tureckich inskrypcjach znad rzeki Orchon (w dzisiejszej Mongolii). W kontekście Chanatu Krymskiego określenie to należy rozumieć jako dotyczące nietatarskich poddanych chana:
Greków, Włochów oraz potomków Gotów i Alanów żyjących w górach południowego Krymu.
Słowo Tavgaç, występujące w intytulacji chanów krymskich zawsze w parze ze słowem Tat,
pierwotnie określało mongolskojęzyczny lud żyjący na północy Chin, w XI–wiecznym państwie Karachanidów oznaczało zaś Azję Centralną. Wydaje się, że w kontekście krymskim
określenie „Tatów i Tawgaczów” (Tat bile Tavgaçnıŋ) odnosiło się do wszelkich pozostałych
poddanych chana, niezaliczanych do trzech głównych grup: Tatarów, Nogajów i Czerkiesów51.
Intytulacji Islama III Gereja, zawartej w liście przymiernym wystawionym pod Zborowem w 1649 r., towarzyszy formula devotionis:
Tengri tebareke ve ta‘ala hazretleriniŋ ruhmi ve ‘inayeti milen [...] uluġ padişahı olan [...]
mėn uluġ İslam Gėrey Han [...] hazretlerindin
(„Od Jego Ekscelencji [...] mnie, Islama Gereja chana [...], będącego wielkim padyszachem [...]
przez miłosierdzie i łaskę Jego Ekscelencji, Boga — oby był błogosławiony i wysławiany!”)

Formuła dewocyjna, prawdopodobnie wprowadzona pod wpływem kancelarii osmańskiej, a może również kancelarii państw chrześcijańskich, z którymi Chanat utrzymywał
regularne kontakty, pojawiała się jednak w dokumentach krymskich dość rzadko i nie weszła
do ich protokołu jako stały element.

Być może próbę wskrzeszenia środkowoazjatyckiej tradycji czyngisydzkiej w Chanacie Krymskim należy wiązać z pobytem na Krymie szejbanidzkiego księcia Chansüjera, wnuka chana syberyjskiego Kuczuma.
W służbie moskiewskiej od 1598 r., w 1615 r. Chansüjer zbiegł z obozu pod Smoleńskiem na Litwę, skąd udał
się na Krym, gdzie związał się z braćmi Mehmedem III Gerejem i Szahinem Gerejem. Po ich upadku w 1628 r.
został pojmany przez Kozaków dońskich podczas próby przedostania się na północny Kaukaz. Uwięziony na
rozkaz cara w Solikamsku, w 1638 r. został uwolniony i osiadł w Jarosławiu; o losach Chansüjera zob. A. Beljakov, Čingisidy v Rossii XV–XVII vekov. Prosopografičeskoe issledovanie, Rjazan’ 2011, s. 70.
51
Por. m.in. E. Schütz, The Tat people in the Crimea, „Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae”
31 (1977), s. 77–84 i 89–100, oraz Drevnetjurkskij slovar’, Leningrad 1969, s. 541, gdzie termin tat tavγač
tłumaczony jest jako vsjakie inozemcy (dziękuję Ilji Zajcewowi za zwrócenie mi uwagi na ten fragment).
50
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4.4.4. NOTIFICATIO–PROMULGATIO
Jarłyk czyngisydzkiego władcy był formalnie adresowany nie tylko do bezpośredniego odbiorcy, ale do wszystkich poddanych chana, którzy mieli czuwać nad egzekucją zawartych
w nim postanowień. Jeśli jarłyk był adresowany do obcego władcy, był również adresowany
do jego poddanych, jako że zgodnie z wyznawaną przez Czyngisydów uniwersalistyczną
doktryną chan był formalnym zwierzchnikiem wszystkich mieszkańców ziemi52.
Obszerne listy poddanych zarówno chańskich, jak i wielkoksiążęcych, od których oczekiwano wypełnienia chańskiej woli, spotykamy w jarłykach, którymi chanowie krymscy
wielokrotnie „nadawali” ziemie ruskie władcom Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ziemie
te, do których Złota Orda rościła historyczne pretensje, chanowie „darowywali” Jagiellonom formalnie w uznaniu pomocy, jakiej chan Złotej Ordy Tochtamysz, a później twórca
Chanatu Krymskiego, Hadżi Gerej, doznali w gościnie u wielkiego księcia Witolda. Jarłyki
te zachowały się do dziś jedynie w kopiach w językach ruskim i polskim, a ich oryginały
prawdopodobnie były wystawiane w języku ruskim. Najstarszy zachowany tekst pochodzi
z około 1462 r., a najpóźniejszy z 1560 r.53
Formułę notificatio–promulgatio zawiera też — choć dokument ten nie jest jarłykiem —
list przymierny Mehmeda I Gereja, wysłany w 1520 r. Zygmuntowi I jako królowi Polski
(a nie jako wielkiemu księciu Litwy) i zachowany w chorezmijsko–tureckim oryginale. Formuła ta brzmi następująco:
Ong qol song qolnung tümen ming yüz on biylegen oġlanlar biyler mirzalarıġa barça İleh
yurtunung knyaz arspişkub başlıġ taqı Ladıjlav pişkubi knyaz Matyasġa taqı Premıslenüng
knyaz püskub potqanselerġe taqı Kirakuv voyvodası dizdarı pan Qrıştof ulu qaniselerġe
taqı ulu hazineci pan Niqolayġa taqı Qamaniçe İlav voyvodası ulu marşalġa taqı Pozna voyvodasıġa taqı Sudomir voyvodası pan Filyer ulu hedmanġa taqı Lublin voyvoda
pan Tosunçkige taqı bulardan başqa İleh yurtunung ulu püskublarına ve qaloniqlarınġa
ve pilebanlarıġa ve papaslarıġa ve meşcanlarıġa ve bayarınlarıġa ve barça Ulu Kėngeş
panlarıġa ve içki daşqısıġa ve köp qara ėlge barça tüzünce bilsingler kim:
(„Dowodzącym tumanami [tj. dziesiątkami tysięcy], tysiącami, setkami i dziesiątkami
[wojsk] prawego i lewego skrzydła, ułanom, bejom i murzom, i wszystkim [mieszkańcom]
Polski, począwszy od księdza arcybiskupa [gnieźnieńskiego Jana Łaskiego], także biskuKategorie grup społecznych i jednostek, do których adresowano chańskie jarłyki, wyróżniają A. Grigor’ev
w artykule Konkretnye formuljary čingizidskich žalovannych gramot XIII–XV vv. (č. III), Učenye zapiski Leningradskogo [...] Gosudarstvennogo Universiteta, nr 383: Serija vostokovedčeskich nauk, vypusk 18: Vostokovedenie 2: Filologičeskie issledovanija (1976), s. 162–164, oraz M. Usmanov w książce Žalovannye akty Džučieva ulusa XIV–XVI vv., Kazan’ 1979, s. 206–228; obaj badacze utożsamiają formułę notificatio–promulgatio
z inscriptio, podczas gdy wydaje się zasadne ich rozdzielenie; rosyjska autorka Anna Choroszkiewicz zwraca
uwagę, że trudno mówić o inskrypcji, gdy imię rzeczywistego adresata (w tym wypadku obcego władcy) jest
wymienione tylko pośrednio; zob. tejże, Rus’ i Krym. Ot sojuza k protivostojaniju. Konec XV — načalo XVI ss.,
Moskva 2001, s. 34; taka forma przypomina notabene „inskrypcję pośrednią” osmańskich listów przymiernych
(zob. wyżej); typowa inskrypcja, występująca również w tatarskich dokumentach, będzie omówiona niżej.
53
Teksty jarłyków wraz z angielskim tłumaczeniem zawiera moja książka: The Crimean Khanate and Poland–Lithuania…; ostatni z dokumentów, wydany w 1560 r. przez chana Dewleta Gereja, nie zawiera formuły
notificatio–promulgatio.
52
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powi włocławskiego, księdzu Maciejowi [Drzewickiemu], także biskupowi przemyskiemu,
księdzu podkanclerzemu [Piotrowi Tomickiemu], także wojewodzie i zarządcy [tj. staroście] krakowskiemu, panu Krzysztofowi [Szydłowieckiemu], wielkiemu kanclerzowi, także wielkiemu skarbnikowi [tj. podskarbiemu], panu Mikołajowi [Szydłowieckiemu], także
wojewodzie kamienieckiemu i lwowskiemu, wielkiemu marszałkowi54, także wojewodzie
poznańskiemu [Mikołajowi Lubrańskiemu], także wojewodzie sandomierskiemu, panu
[Mikołajowi] Firlejowi, wielkiemu hetmanowi, także wojewodzie lubelskiemu, panu [Andrzejowi] Tęczyńskiemu, i także innym wielkim biskupom, kanonikom, plebanom, popom
[tj. księdzom], mieszczanom i bojarom [tj. rycerstwu] Polski, wszystkim panom Wielkiej
Rady, dworzanom i pełniącym służbę poza dworem, i całemu pospolitemu ludowi; niech
wszyscy dobrze wiedzą, że:”).

4.4.5. INSKRYPCJA INDYWIDUALNA (INSCRIPTIO)
ORAZ POZDROWIENIE (SALUTATIO)
Pojedyncze inskrypcje indywidualne spotykamy już w krymskich dokumentach i listach
z XV i XVI w. Jednak pełen rozwój typowej inskrypcji nastąpił dopiero wraz z wygaśnięciem tradycyjnej formuły notificatio–promulgatio. Również w tym wypadku przełom był
w końcu XVI w., a procesy zmian można śledzić na przykładzie dwóch dokumentów chana
Gaziego II Gereja, wysłanych Zygmuntowi III w tym samym roku — 1592. O ile pierwszy z dokumentów — wspomniany już wyżej chański list przymierny — zawiera jeszcze
tradycyjne notificatio–promulgatio, drugi, adresowany bezpośrednio do króla, zawiera już
inskrypcję indywidualną55.
Jako przykład inskrypcji listów chańskich adresowanych do królów polskich przytoczmy inskrypcję listu przymiernego Mehmeda IV Gereja przesłanego w 1654 r. Janowi
Kazimierzowi:
Uluġ Urusnıŋ ve Purusnıŋ ve Lėhniŋ ve Litvanıŋ ve Mazurnıŋ ve Çerniqovanıŋ ve cümle
millet–i nasraniyeniŋ qıralı olan qardaşımız Yan Qazimir qıral musalahat–iştimal dame musalahatuhu ila yevmi`l–mizan tarafına muhabbetlik ile selam ėdüb nedir haliŋiz ve hatırıŋız
iyümisiz ve hoşmısiz deyüp sorġanmızdan soŋra i‘lam ve inha–yi hani budur ki:
{„Naszemu bratu, dążącemu do pokoju królowi Janowi Kazimierzowi (oby jego pokój
z sąsiadami trwał do Dnia Sądu!), królowi wielkiej Rusi, Prus, Polski, Litwy, Mazowsza,
Czernihowa, i całej społeczności nazareńskiej [tj. chrześcijan]; po przekazaniu przyjaznych
pozdrowień i zapytaniu: «jak wasz stan i zdrowie?», «czy czujecie się dobrze?» oraz «czy
wiedzie wam się dobrze?», przekaz i komunikat chański jest następujący:”}

Prawdopodobnie chodzi o Stanisława Chodeckiego, starostę kamienieckiego (1494–1510) i lwowskiego
(1501–1529), jak również marszałka wielkiego od 1505 r.; ponieważ jednak jego brat, Otto Chodecki, był
wojewodą podolskim (1509–1515), a następnie ruskim (1515–1527), być może kancelaria chańska błędnie
traktowała obu braci jako jedną osobę.
55
Por. D. Kołodziejczyk, The Crimean Khanate and Poland–Lithuania…, s. 374–375.
54
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W porównaniu z korespondencją sułtanów osmańskich adresowaną do królów polskich
uderza bardziej bezpośredni ton listów chańskich. W formule życzeń pobrzmiewa kolokwialny język turecki, którego próżno by szukać w napuszonym stylu XVII–wiecznych dokumentów osmańskich. Chan tytułował króla bratem, a niekiedy nawet padyszachem, co
było nie do pomyślenia w kancelarii osmańskiej, gdzie termin padyszach rezerwowano dla
sułtana, jedynie w rzadkich wypadkach przyznając go także zaprzyjaźnionym wielkim monarchom, takim jak władcy Indii i Francji, ale nie królom polskim. Choć pojawienie się standardowego sformułowania „społeczność nazareńska” (millet–i nasraniye), odnoszącego się
do chrześcijańskich poddanych króla, jest niewątpliwą kalką z formularza kancelarii osmańskiej i dowodzi wpływów tej ostatniej na język krymskiej biurokracji, kancelaria chańska
była bardziej niż osmańska skłonna przyznawać królom polskim tytulaturę stosowaną przez
nich samych, zapożyczając ją bezpośrednio z intytulacji listów królewskich, napływających
do Bachczysaraju. Bardzo rzadko zdarzało się również, by formuła pozdrowienia, zawarta
w liście chańskim adresowanym do króla, zawierała aluzję do jego oczekiwanego przejścia
na islam. Najwidoczniej duch prozelityzmu był na Krymie słabszy niż nad Bosforem, choć
wniosek ten nieco osłabia fakt częstego występowania na końcu listów chańskich tradycyjnego islamskiego pozdrowienia (zob. niżej).
Gotowość do tytułowania sąsiednich monarchów przymiotnikami używanymi przez
nich samych nie musiała jednak oznaczać bezrefleksyjnego kopiowania ich tytulatury przez
urzędników chańskiej kancelarii. W liście wysłanym do Moskwy około 1660 r. wezyr chański Sefer Gazi aga sarkastycznie komentował przyjęty przez Aleksego Michajłowicza tytuł
„cesarza Zachodu i Wschodu” (Maġrib ve Maşriq padişahı), ironicznie zauważając, że nie
wspominając już o Wschodzie, na Zachodzie panuje wszak chrześcijański cesarz, który „rozdaje korony siedmiu władcom chrześcijańskim” nie gorszym od władcy moskiewskiego,
a ponadto wiele krajów Zachodu (dość wspomnieć Magreb, którego nazwa wywodzi się od
arabskiego słowa „zachód”) należy do osmańskiego sułtana56.

Por. H. Inalcık, Power Relationships between Russia, the Crimea, and the Ottoman Empire as Reflected
in Titulature…, s. 381; niedatowany list krymskiego wezyra opublikowany jest w zbiorze: Materialy dlja
istorii Krymskago chanstva izvlečennyja, po rasporjaženiju Imperatorskoj Akademii Nauk, iz Moskovskago
Glavnogo Archiva Ministerstva Inostrannych Del, red. V. Vel’jaminov–Zernov i H. Faizchanov [Ch. Fejzchanov], Sankt–Peterburg 1864, s. 872–875. Rozpowszechniona w świecie muzułmańskim pogłoska o siedmiu
władcach chrześcijańskich zależnych od chrześcijańskiego cesarza musiała się zrodzić pod wpływem nieprecyzyjnych wiadomości o siedmiu elektorach Rzeszy; z czasem pogłoska zaczęła żyć własnym życiem, a z listu
chańskiego wezyra dowiadujemy się, że do grona siedmiu zależnych od cesarza władców chrześcijańskich
zaliczał on m.in. władców Polski, Szwecji, Danii, Hiszpanii i Siedmiogrodu. Inalcık błędnie uznał, że w swym
liście krymski wezyr przyrównał moskiewskiego cara do habsburskiego cesarza (w angielskim tłumaczeniu
tego autora odnośny fragment listu brzmi: „in the West too, like you there is a Christian Padişah who crowned
seven kings”), tymczasem wezyr porównał Romanowa nie do Habsburga, ale do jednego z siedmiu władców,
zawdzięczających rzekomo koronę temu ostatniemu, stawiając zatem cara w hierarchii monarchów niżej od
Habsburga (Maġribde Hristyan padişahı vardır seniŋ padişahıŋ gibi yedi Hrıstyan padişahına tac giydirir [...]
her biri seniŋ padişahın gibi bir padişahdır; „na Zachodzie jest władca [dosł. „padyszach”] chrześcijański;
koronuje on siedmiu władców chrześcijańskich takich jak twój władca [...]; każdy z nich jest takim władcą,
jak twój władca”).
56
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4.4.6. NARRACJA I DYSPOZYCJA; MANIFESTATIO
W narracji listów przymiernych, połączonej często z ekspozycją, chanowie zazwyczaj wspominali dawną przyjaźń oraz okoliczności prowadzące do wystawienia nowego dokumentu.
W odróżnieniu od dokumentów osmańskich, gdzie dyspozycja jest z reguły wyraźnie oddzielona od narracji frazą buyurdum ki („[niniejszym] rozkazałem, by”], w dokumentach
krymskich elementy narracji i dyspozycji są często przemieszane. Niekiedy wystawca przechodzi do dyspozycji za pomocą takich formuł, jak imdi czy hala („teraz”, „niniejszym”), po
czym wraca do narracji, by po chwili znów przejść do dyspozycji.
W niektórych dokumentach krymskich można też wyodrębnić manifestatio (por. wyżej
opis dokumentów osmańskich), które jednak nie zajmuje stałego miejsca w dokumencie.
Może wystąpić w narracji, podkreślając intencję chana — zapewnienie pokoju własnym
poddanym, jak też poddanym adresata, ale też w dyspozycji, wyjaśniając i uzasadniając podjęte przez chana decyzje jako mające na celu zapewnienie pokoju powszechnego. W listach
adresowanych do władców Rzeczypospolitej często spotykamy obrazową, acz mało realistyczną deklarację, że odtąd choćby sierota, wdowa lub żebrak podróżować mieli między
obu krajami w złotych koronach na głowach, nie stanie się im żadna krzywda.

4.4.7. SANKCJA
W dokumentach krymskich spotykamy dwa typy sankcji. W jarłykach nadawanych obcym
władcom lub innym beneficjentom, adresowanych jednak formalnie nie do rzeczywistego
adresata, ale do całej ludności ziemi, chan zobowiązywał do wykonania swej woli nie tyle
rzeczywistego adresata, co swoich i jego poddanych. Tak na przykład „nadając” Jagiellonom
ziemie ruskie, Hadżi Gerej i Mengli Gerej przestrzegali mieszkańców tych ziem, by nie ważyli się sprzeciwiać „obdarowanym”.
Drugi typ sankcji nie odbiega charakterem od sankcji zawartych w dokumentach osmańskich. Wystawca wyrażał oczekiwanie, że adresat postąpi zgodnie z jego życzeniem, deklarując ze swej strony, że także sam będzie zmierzać do utrzymania pokoju i przyjaznych
stosunków. Listy przymierne zawierały formułę uroczystej przysięgi, w której chan odwoływał się do Boga (często spotykamy arabską formułę vallahi ve billahi ve tallahi!), proroka
Mahometa, a niekiedy wszystkich uznawanych przez islam proroków, których według tradycji było 124 tysiące, w tym 313 proroków większych, począwszy od Adama, a kończąc na
Jezusie i Mahomecie57.

Liczbę 124 tysięcy proroków, w tym 315 proroków większych, znajdujemy w zbiorze tradycji (hadisów)
zapisanych przez średniowiecznego muzułmańskiego uczonego Ibn Hanbala, podczas gdy w innej kolekcji
hadisów, zebranej przez Ibn Hibbana, spotykamy liczby odpowiednio 120 tysięcy i 313. Jak widać kancelaria
krymska zapożyczyła liczbę proroków od Ibn Hanbala, a liczbę proroków większych od Ibn Hibbana.
57
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Lapidarną formułę sankcji połączonej z przysięgą chańską zawiera list przymierny Dżanibeka Gereja, przesłany w 1634 r. Władysławowi IV:
Bizim tarafımızdan size ve memleketiŋüze ve köy [ü] kentŋüze zarar u ziyan olmaz ‘ömr–i ahırġaça dostuŋuza dost tüşmanıŋuza tüşman olub turdum i‘timad ėdüb beni dost bilesiz
vallahi a‘lam.
(„Żadna szkoda czy krzywda nie zostanie z naszej strony uczyniona wam, waszemu królestwu, wsiom i miastom. Do końca życia pozostanę przyjacielem waszego przyjaciela i nieprzyjacielem waszego nieprzyjaciela. Tak macie wierzyć i znać we mnie przyjaciela, przez
Boga, który wie najlepiej!”)

W XVII–wiecznych dokumentach krymskich spotykamy niekiedy formułę sankcji şulay
bilgeysiz („tak wiedzcie”), przejętą z kancelarii osmańskiej, jednak wyrażoną w dialekcie
kipczackim. Z czasem wyparła ją oguzyjska forma böyle bilesiz, bliższa osmańskiemu pierwowzorowi şöyle bilesiz (zob. wyżej).
Podobnie jak w przypadku narracji i dyspozycji, w sankcji dokumentów krymskich niekiedy pojawiają się nietypowe elementy utrudniające jej precyzyjne wyodrębnienie, gdyż
elementy te spodziewalibyśmy się znaleźć w innym miejscu, jak na przykład wspomnienie
posła chańskiego, któremu adresat ma ufać, w liście przymiernym z 1640 r., czy wyszczególnienie rodów nogajskich, które wraz z chanem przestrzegać mają pokoju, w liście przymiernym z 1654 r.

4.4.8. CORROBORATIO
Jak już wyżej wspomniano, formuły korroboracyjne dokumentów chańskich odnoszą się
do tamgi, pieczęci lub bajsy, lecz — w odróżnieniu od dokumentów osmańskich — nie do
tugry. Korroboracja nie była też stałym elementem dokumentów krymskich. Często nie spotykamy jej w ogóle lub spotykamy w środku, a nie na końcu dokumentu, jak w przypadku
korroboracji listu przymiernego Mehmeda IV Gereja z 1654 r.:
Bu tarafdan dahi altun baysalu ‘ahdnamemiz yazdırılup göndürülmüşdür.
(„Także z naszej strony kazaliśmy napisać i wysłaliśmy nasz list przymierny ze złotą bajsą”).

4.4.9. KOŃCZĄCE POZDROWIENIE
Niekiedy listy i dokumenty krymskie kończą się pozdrowieniem z użyciem jednej ze standardowych formuł, spotykanych również w kancelarii osmańskiej. Najczęściej spotykana
była formuła ve`s–selam ‘ala men ittaba‘a`l–Hüda („pozdrowienie dla tego, kto idzie właściwą drogą!”) lub jeden z jej wariantów. Ponieważ „właściwa droga” odnosi się do islamu,
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może powinniśmy jednak zniuansować sformułowany wyżej wniosek o słabości ducha prozelityzmu, wyciągnięty na podstawie braku stosownego salutatio w chańskich listach adresowanych do władców chrześcijańskich. Pamiętać jednak należy, że końcowe pozdrowienie
stało się z czasem standardową formułą kancelaryjną, której treści nie musimy traktować
jako autentycznego wezwania adresata do przyjęcia islamu.

4.4.10. DATACJA I MIEJSCE WYSTAWIENIA
Podobnie jak w dokumentach osmańskich, elementy te są zazwyczaj połączone. Ponieważ
już w XV w. tradycyjny mongolsko–turecki kalendarz „zwierzęcy” był na Krymie rzadko
stosowany, kancelaria chańska datowała swe dokumenty według ery muzułmańskiej, zapożyczając gotowe formuły arabskie, często pod bezpośrednim wpływem kancelarii osmańskiej58. Pisma chańskie wystawiane w alfabetach greckim, cyrylickim lub łacińskim były
z reguły datowane także według ery chrześcijańskiej. W XVII w. dokumenty chańskie sporządzane pismem arabskim upodabniały się do osmańskich także pod względem graficznym
i locatio pisano poniżej ostatniej linii tekstu, w lewym dolnym rogu dokumentu. Datatio i locatio chańskiego listu przymiernego z 1654 r. brzmiało (por. wyżej il. 32, na której widoczna
jest też chańska bajsa):
Tahriren fi mah–i Muharremü`l–haram sene–i 1065 bi–maqami Baġçesaray el–mahruse.
(„napisano w świętym miesiącu muharrem roku 1065, w miejscu Bachczysaraju, dobrze
strzeżonym”).

Najstarszą rezydencją chanów krymskich było miasto Krym (dziś Stary Krym), znane
też pod nazwą Solgat. Już jednak Hadżi Gerej obrał na swą główną siedzibę skalną fortecę
Kyrk Jer, położoną nad dzisiejszym miastem Bachczysaraj. Tam też najczęściej wystawiano dokumenty chańskie do początku XVI w., gdy Mengli Gerej wybudował w Saladżyku
poniżej Kyrk Jeru nową rezydencję zwaną Dewletsarajem, czyli „Pałacem Szczęśliwości”.
Kolejne przenosiny głównej rezydencji chana nastąpiły za Sahiba Gereja (pan. 1532–1551),
który wystawił kompleks pałacowy zwany Bachczysaraj (dosł. „Pałac Ogrodowy”). Ponieważ do końca XVI w. zarówno Dewletsaraj, jak i Bachczysaraj były traktowane jako część
Kyrk Jeru, dokumenty chańskie z tego okresu mogą w locatio nosić każdą z powyższych
nazw. Z czasem Bachczysaraj wyrósł jednak na spore miasto i rzeczywistą chańską stolicę,
podczas gdy dawną fortecę Kyrk Jer pozostawiono Karaimom59. Dokumenty XVII–wieczne
będą już przeważnie wystawiane w Bachczysaraju, któremu — na wzór osmańskiego Konstantynopola — przybrano pompatyczny przydomek el–mahruse („dobrze strzeżony”).

Niekiedy jednak tekst datacji, podobnie zresztą jak w dokumentach osmańskich, napisany jest w języku
tureckim.
59
Stąd notabene wzięła się dzisiejsza nazwa tej fortecy: Czufut Kale, czyli „Zamek Żydowski”. Czufut to
dawna dialektalna forma tureckiego określenia Żyda, której odpowiada dzisiejsze tureckie słowo Yahudi.
58
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Wśród innych miejsc, w których wystawiano dokumenty chańskie, trzeba przede wszystkim wymienić strategicznie położoną na przesmyku krymskim fortecę Ferahkerman, zwaną
w języku ruskim Perekopem, a po polsku Przekopem. Główną siedzibą kałgi było w XVII w.
miasto Akmesdżid, położone w obrębie dzisiejszego Symferopola. Chanowie i inni krymscy
dostojnicy wystawiali też dokumenty podczas wypraw wojennych, w obozach wojskowych.
W latach wojen rosyjsko–tureckich I połowy XVIII w., w których Tatarzy posiłkowali wojska osmańskie, na główną siedzibę chańską wyrastał obóz wojskowy w budziackiej miejscowości Kauszany (rum. Căuşeni, ukr. Kaušany), gdzie chan dokonywał przeglądu wojsk,
przyjmował posłów i wystawiał dokumenty.

4.5. LITERATURA
Krytyczny przegląd najważniejszych prac z dziedziny paleografii i dyplomatyki osmańsko–
tureckiej, opatrzony wielojęzyczną bibliografią, zawiera wydana w 1983 r. w Berlinie praca
bułgarskiego badacza Valerego Stojanova Die Entstehung und Entwicklung der osmanisch–
türkischen Paläographie und Diplomatik mit einer Bibliographie. Autor omawia rozwój studiów nad dokumentem osmańskim od początków sięgających XVII w. aż po 1980 r.
Trzeba zgodzić się ze Stojanovem, że — nie zapominając wprawdzie prekursorskich prac
niemieckiego uczonego z Kilonii Georga Jacoba60 i wspomnianego już Friedricha Kraelitza–Greifenhorsta — przełomowe znaczenie dla rozwoju osmańskiej dyplomatyki miał wymieniany już wielokrotnie podręcznik Lajosa Feketego, wydany w Budapeszcie w 1926 r.
Wiele uzupełnień wniosły później dwie prace wspomniane w poprzednim rozdziale — I tom
podręcznika Borisa Nedkova z 1966 r. oraz podręcznik Mübahat Kütükoğlu z 1994 r. (tego
ostatniego Stojanov nie mógł już rzecz jasna uwzględnić w swym przeglądzie). Bardziej
syntetyczne ujęcie dał niewielki podręcznik Tayyiba Gökbilgina, Osmanlı Imparatorluğu
medeniyet tarihi çerçevesinde Osmanlı paleografya ve diplomatik ilmi (Istanbul 1979).
Szereg cennych uzupełnień i uściśleń można znaleźć w publikowanych w formie rozproszonych przyczynków artykułach wspomnianego już brytyjskiego badacza Victora Ménage61
oraz pracującego w Niemczech węgierskiego osmanisty Josefa Matuza, jak również w fundamentalnej pracy tego ostatniego o kancelarii Sulejmana Wspaniałego62. Analizę wewnętrznej budowy osmańskich listów przymiernych oraz charakterystykę innych typów osmańBibliografia książki Stojanova zawiera pełen wykaz prac Jacoba, m.in. opublikowany w latach I wojny światowej kilkuczęściowy podręcznik: Hilfsbuch für Vorlesungen über das Osmanisch–Türkische.
61
Bibliografię prac tego autora z lat 1956–1991, sporządzoną przez Colina Heywooda, zawiera tom: Studies
in Ottoman History in Honour of Professor V. L. Ménage, edited by C. Heywood and C. Imber, Istanbul 1994,
s. XI–XIX.
62
J. Matuz, Das Kanzleiwesen Sultan Süleymans des Prächtigen, Wiesbaden 1974. Bibliografię większości
prac zmarłego w 1992 r. Matuza zawiera poświęcony mu tom, wydany na krótko przed jego śmiercią: Festgabe an Josef Matuz. Osmanistik — Turkologie — Diplomatik, herausgegeben von Ch. Fragner und K. Schwarz,
Berlin 1992, s. 355–364.
60
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skich dokumentów wystawianych podczas negocjacji pokojowych i demarkacji granic znajdzie Czytelnik w cytowanej już książce niniejszego autora pt. Ottoman–Polish Diplomatic
Relations.
W odniesieniu do osmańskiej tugry oprócz wymienionej już książki Suhy Umura warto polecić starszy artykuł Ernsta Kühnela, Die osmanische Tughra, „Kunst des Orients” 2
(1955), s. 69–82.
Wzory osmańskich pençe wraz z odczytaniem i tłumaczeniem ich inskrypcji znajdziemy w artykule wspomnianego już austriackiego badacza Friedricha Kraelitza–Greifenhorsta
Studien zur osmanischen Urkundenlehre, I: Die Handfeste (Penče) der osmanischen Wesire,
„Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte”, Band 2 (1923–1926), s. 257–268.
Analizę inskrypcji osmańskich pieczęci wraz z transkrypcją tekstów kilkudziesięciu zamieszczonych reprodukcji zawiera obszerny artykuł tureckiego historyka Ismaila Hakkiego
Uzunçarşılı’ego Osmanlı Devleti zamanında kullanılmış olan bazi mühürler hakkında bir
tetkik, „Belleten” 4 (1940), s. 495–544. Dalszych przykładów dostarcza klasyczna praca
austriackiego tłumacza i uczonego, Josepha von Hammera–Purgstalla, Abhandlung über die
Siegel der Araber, Perser und Türken, wydana w Wiedniu w 1849 r., niedawno wznowiona
w tureckim przekładzie63.
O podpisach defterdarów i standardowych odręcznych notatkach spotykanych w osmańskich dokumentach skarbowych traktują wreszcie artykuły Asparucha Velkova: Les başdefterdar ottomans et leurs ‘signatures à queue’ (XVIe–XVIIIe s.), „Turcica. Revue d’études
turques” 16 (1984), s. 173–209, oraz Les notes complémentaires dans les documents financiers ottomans des XVIe–XVIIIe siècles (Étude diplomatique et paléographique), „Turcica.
Revue d’études turques” 11 (1979), s. 37–77.
Podstawowym podręcznikiem dyplomatyki postzłotoordyńskiej, przede wszystkim Chanatu Krymskiego, jest wydana w 1979 r. w Kazaniu praca Mirkasyma Usmanova, Žalovannye akty Džučieva ulusa XIV–XVI vv. Uzupełnieniem tej pracy, chronologicznie niewykraczającej poza XVI w., są oparte na XVII–wiecznych dokumentach krymskich studia węgierskiej uczonej Marii Ivanics Formal and linguistic peculiarities of 17th century Crimean
Tatar letters adressed to princes of Transylvania, „Acta Orientalia Academiae Scientiarum
Hungaricae” 29 (1975), s. 213–224, oraz wspomnianego już Josefa Matuza Krimtatarische
Urkunden im Reichsarchiv zu Kopenhagen. Mit historisch–diplomatischen und sprachlichen Untersuchungen, Freiburg 1976. Barwne reprodukcje krymskich tugr wraz z pobieżną
analizą ich funkcji zawiera piękny album Sagita Faiza [vel Faizova]: Tugra i Vselennaja.
Mochabbat–name i šert–name krymskich chanov i princev v ornamental’nom, sakral’nom
i diplomatičeskom kontekstach, Moskva–Bachčisaraj 2002. Szereg wątków dyplomatyki krymskotatarskiej podejmuje wreszcie i rozwija praca niniejszego autora: The Crimean
Khanate and Poland–Lithuania: International Diplomacy on the European Periphery (16th–
18th Century). A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents, Leiden 2011.
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J. von Hammer–Purgstall, Osmanlı mühürleri, Istanbul 1999.
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Rozdział 5.

GROMADZENIE PODRĘCZNEJ BIBLIOTEKI.
TRENDY I MODY W BADANIACH OSTATNICH LAT

Angielski osmanista Colin Imber opatrzył wydaną przed 20 laty książkę o początkach Imperium Osmańskiego mottem z Przygód Sherlocka Holmesa Conan Doyle’a, w którym tytułowy bohater zwraca się do doktora Watsona: it is a capital mistake to theorize before one
has data1. Akurat Imbera, należącego do najbardziej kreatywnych żyjących osmanistów, nie
sposób podejrzewać o apologię gromadzenia faktów bez szerszej refleksji metodologicznej,
co w środowisku historyków bywa nieco okrutnie nazywane „idiotyzmem archiwalnym”.
Angielski badacz chciał jedynie podkreślić, że nawet najbardziej błyskotliwe wnioski i nowe
interpretacje muszą być oparte na bazie źródłowej i faktograficznej, żmudnie gromadzonej
przez pokolenia, tymczasem baza ta w wielu aspektach osmańskiej historiografii jest wciąż
niewystarczająca.
Ponieważ w naszej epoce pozytywistyczną metodę narracji poddano bezlitosnej krytyce,
nic dziwnego, że szukając dziś „wydarzeniowych” narracji dziejów Imperium Osmańskiego, musimy nieraz sięgać do prac mająch sto, a nawet dwieście lat. Są to przede wszystkim
trzy monumentalne dzieła, wydane w języku niemieckim pod niemal identycznym tytułem
Geschichte des Osmanischen Reiches. W latach 1827–1835 ukazała się w Peszcie 10–tomowa historia Imperium Osmańskiego pióra austriackiego orientalisty Josepha von Hammera–Purgstalla, którą wkrótce przetłumaczono też na język francuski2. W latach 1840–1863
ukazało się 7–tomowe dzieło niemieckiego historyka, Johanna Wilhelma Zinkeisena, którego autor „skromnie” ograniczył swój przedmiot badań do dziejów Imperium Osmańskiego
w Europie3. Wreszcie w latach 1908–1913 ukazała się 5–tomowa praca rumuńskiego historyka Nicolae’a Iorgi4.
Paradoksalnie próbę czasu najlepiej przetrwało najstarsze z trzech wyżej wymienionych
dzieł — praca Hammera, której autor znał języki wschodnie i korzystał nie tylko z opracowań i źródeł zachodnich, ale też z wydawanych od XVIII w. w Stambule oficjalnych kronik
osmańskich, jak również ze zgromadzonych w Wiedniu osmańskich rękopisów. Między innymi ze swoich zbiorów pozwalał Hammerowi korzystać zaprzyjaźniony z nim polski oryginał, podróżnik i kolekcjoner Wacław Seweryn Rzewuski. Czytając dziś dzieło Hammera, od
C. Imber, The Ottoman Empire 1300–1481, Istanbul 1990.
J. von Hammer–Purgstall, Geschichte des Osmanischen Reiches, t. 1–10, Pest 1827–1835 [także reprint
Graz 1963].
3
J. W. Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, t. 1–7, Hamburg–Gotha 1840–1863.
4
N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, t. 1–5, Hamburg–Gotha 1908–1913.
1
2
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którego powstania oddzielają nas niemal dwa stulecia, musimy jednak pamiętać, że autor nie
miał dostępu do osmańskich archiwów, a wiele poruszanych przez niego tematów doczekało
się później wnikliwych monograficznych opracowań.
Dziełem typowym dla starej „erudycyjnej” szkoły historycznej jest też 9–tomowa historia
Imperium Osmańskiego dwóch tureckich badaczy: Ismaila Hakkiego Uzunçarşılı’ego oraz
Envera Ziyi Karala. Uzunçarşılı napisał pierwsze cztery tomy (tomy III i IV mają po dwie
części, tak więc de facto całość liczy 11, a nie 9 tomów), doprowadzając narrację do końca
XVIII w., Karal zaś pięć kolejnych do 1918 r. (ostatni tom ukazał się po śmierci autora)5.
Charakter podręcznego kompendium najważniejszych wydarzeń ma 4–tomowa praca Ismaila Hamiego Danişmenda, Izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Istanbul 1947–1955.
Z nowszych opracowań o charakterze syntetycznym wymieńmy pięć, zaznaczając, że
jest to wybór subiektywny i odsłania tylko przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. Wciąż
bardzo użyteczna i lubiana przez studentów jest krótka historia Imperium Osmańskiego
w „epoce klasycznej” (1300–1600) pióra najwybitniejszego żyjącego tureckiego historyka,
Halila Inalcıka, wydana w 1973 r. w języku angielskim. Została przetłumaczona na wiele
języków, w tym ukraiński i serbsko–chorwacki, a w 2006 r. doczekaliśmy się jej wydania
w języku polskim6. Inalcık jest również, wraz z Donaldem Quataertem, redaktorem wydanej w 1994 r. obszernej syntezy dziejów gospodarczych i społecznych Imperium, pisanej
przez najlepszych specjalistów i odzwierciedlającej najnowszy — w momencie wydania —
stan wiedzy. Także ta praca dostępna jest od 2008 r. w języku polskim7. Warto sięgnąć do
wydanej w 1989 r. francuskiej zbiorowej syntezy dziejów Imperium pod redakcją Roberta
Mantrana8 oraz wydanej w 2005 r. historii dziejów dynastii i państwa Osmanów pióra angielskiej osmanistki Caroline Finkel9. Autorka, znana z wartościowych prac dotyczących tak
różnych dziedzin, jak logistyka osmańskich wypraw wojennych czy chronologia trzęsień
ziemi w Stambule, jest świadoma pułapek narracyjnych uproszczeń, a jej książka dobrze się
broni w epoce postmodernizmu, łącząc syntetyczne ujęcie ze stawianiem kolejnych pytań
i unikaniem definitywnych autorskich rozstrzygnięć. Świeże spojrzenie na ostatnie stulecie
Imperium daje wreszcie praca M. Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire (Princeton 2008).
Popularny charakter ma przeznaczona dla amerykańskich studentów Encyclopedia
of the Ottoman Empire, wydana pod red. Gábora Agostona i Bruce’a Mastersa (New
York: Facts on File 2009). Jeszcze bardziej zwięzłe jest francuskie kompendium Frédérica Hitzela: L’Empire ottoman: XVe–XVIIIe siècles (Paris 2001). Niestety, opóźniono prace
nad przygotowywanym od kilku lat przez francuskie wydawnictwo Fayard słownikiem
dziejów Imperium (Le Dictionnaire de l’Empire Ottoman), przeznaczonym dla bardziej
wymagającego czytelnika. Szereg wartościowych artykułów, o raczej problemowym niż
typowo faktograficznym ujęciu, zawiera 12–tomowa turecka encyklopedia Osmanlı (AnI. Hakkı Uzunçarşılı, E. Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, t. 1–9, Ankara 1947–1988.
H. Inalcık, Imperium Osmańskie. Epoka klasyczna 1300–1600, Kraków 2006.
7
Dzieje gospodarcze i społeczne imperium osmańskiego 1300–1914, red. H. Inalcık, D. Quataert, Kraków
2008.
8
Histoire de l’Empire ottoman, sous la direction de R. Mantran, Paris 1989.
9
C. Finkel, Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300–1923, London 2005.
5
6
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kara 1999), wydana też w skróconej 4–tomowej wersji angielskiej pod nieco pretensjonalnym tytułem The Great Ottoman–Turkish Civilisation (Ankara 2000). Artykuły o tematyce osmańskiej i tatarskiej zawierają także opublikowana przez to samo wydawnictwo 21–tomowa encyklopedia Türkler (Ankara 2002) oraz jej skrócona 6–tomowa wersja
angielska The Turks (Ankara 2002).
Tysiące haseł dotyczących Imperium Osmańskiego, zaopatrzonych w dodatkową bibliografię, znajdziemy w wielotomowych tureckich encyklopediach: Islam Ansiklopedisi i Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, jak również w wydawanej w Lejdzie Encyklopedii Islamu (ang. Enclopaedia of Islam: I wydanie 1913–1938 w językach angielskim, francuskim
i niemieckim; II wydanie 1960–2006 w językach angielskim i francuskim; III wydanie od
2007; hasła w kolejnych wydaniach przygotowywane są na nowo, najczęściej przez nowych
autorów).
Każdy badacz historii Polski wie, jak wielkim ułatwieniem w pracy jest możliwość
korzystania z takich pomocy naukowych, jak Polski słownik biograficzny czy Słownik
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Dla osmanisty rolę PSB
pełni 4–tomowe kompendium Mehmeda Süreyyi pt. Sicill–i Osmani, wydane w Stambule
w alfabecie arabskim w latach 1890–1893 (1308–1311 AH), w którym znajdziemy dane
biograficzne wielu osmańskich dostojników. Choć przestarzałe i często nieścisłe, jest to
jedyne tego typu kompendium, które w 1996 r. zostało wznowione w używanym dziś
w Turcji alfabecie łacińskim. Znacznie trudniej byłoby znaleźć odpowiednik Słownika
geograficznego... Choć w poszczególnych krajach byłego Imperium Osmańskiego powstają różnego rodzaju słowniki geograficzne i kompendia, rzadko są to przedsięwzięcia
skoordynowane. Musimy przy tym pamiętać, że trudno znaleźć autora władającego jednocześnie np. językami arabskim, tureckim, greckim, bułgarskim, gruzińskim i węgierskim. Pionierska praca o osmańskich prowincjach Andreasa Birkena10, której autor starał
się oddać strukturę administracyjną całego imperium, jest z oczywistych względów pełna nieścisłości. Podobny zarzut można postawić wobec atlasu historycznego Imperium
Osmańskiego (do początku XVII w.), wydanego przez Donalda Pitchera11. Podstawową
zaletą obu prac jest jednak to, że w ogóle powstały.
Informacje o osmańskim systemie miar i wag znajdziemy m.in. w obszernym artykule
Halila Inalcıka, opublikowanym w 1983 r.12 Systemem monetarnym zajmował się Şevket
Pamuk, który napisał rozdział o pieniądzu we wspomnianych wyżej Dziejach gospodarczych i społecznych imperium osmańskiego, a następnie poświęcił temu zagadnieniu osobną książkę13.
Oprócz wspomnianej już pracy Unata, pozwalającej przeliczać daty kalendarza muzułmańskiego na daty ery chrześcijańskiej, na biurku osmanisty powinno znaleźć się wiele słowników, z których jako najwartościowsze warto wymienić XIX–wieczne słowniki

A. Birken, Die Provinzen des Osmanischen Reiches, Wiesbaden 1976.
D. E. Pitcher, An Historical Geography of the Ottoman Empire from the earliest times to the end of the sixteenth century with detailed maps to illustrate the expansion of the sultanate, Leiden 1972.
12
H. Inalcık, Introduction to Ottoman metrology, „Turcica. Revue d’études turques” 15 (1983), s. 311–348.
13
Ş. Pamuk, Monetary History of the Ottoman Empire, Cambridge 2000.
10
11
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Redhouse’a14 i Zenkera15, a także wznowiony niedawno XVII–wieczny słownik Lotaryńczyka François Mesgnien’a, który zanim wstąpił na służbę Habsburgów, przez wiele lat
przebywał w Rzeczypospolitej, zatrudniony jako tłumacz kancelarii koronnej, uzyskując
polski indygenat i używając odtąd spolszczonej formy nazwiska: Meniński16. Przydadzą
się też z pewnością słowniki perski i arabski, jako że osmański język kancelaryjny, zwłaszcza w XVII i XVIII w., przesycony był zapożyczeniami leksykalnymi z tych dwóch języków. Użyteczny jest wreszcie popularny wybór konkordancji koranicznych autorstwa ‘Abd
al–Baqiego, ułatwiający lokalizację spotykanych często w osmańskich i krymskich tekstach cytatów z Koranu17.
Obok cytowanej we wstępie książki Suraiyi Faroqhi, Approaching Ottoman History…,
bogaty przegląd wielojęzycznej literatury dotyczącej Imperium Osmańskiego zawiera książka Klausa Kreisera, Der osmanische Staat 1300–1922 (München 2001), mająca charakter
przewodnika i kompendium. Jeszcze obfitszą bibliografię, obejmującą źródła i opracowania
pogrupowane chronologicznie według panowania sułtanów, jak również tematycznie według poszczególnych zagadnień (np. zdobycie Cypru, kapitulacje, biurokracja osmańska,
niemuzułmanie pod władzą osmańską etc.), zawiera „przewodnik badacza” pióra Erhana
Afyoncu: Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi (Istanbul 2009, wydanie trzecie uzupełnione). Znajdziemy tam nie tylko pozycje opublikowane, ale też szereg źródeł
niewydanych, jak również uznane przez autora za istotne prace doktorskie, a nawet magisterskie (por. wyżej przyp. 12 w rozdziale 2.).
Znakiem czasu są internetowe strony i repozytoria, prowadzone przez zatrudnionych
w różnych instytucjach naukowych badaczy, których autorzy dzielą się zgromadzoną bibliografią, a często umieszczają też w wersji elektronicznej własne publikacje. Tak na przykład
na stronie uniwersytetu stanowego w Connecticut (University of Connecticut) można znaleźć, skomponowaną przez tamtejszego profesora Metina Coşgela, listę wydanych dotąd
osmańskich rejestrów lustracyjnych [„List of published Ottoman tax registers (Tahrir Defterleri)”]18, jak również opracowaną przez tegoż autora obszerną bibliografię prac poświęconych historii gospodarczej Imperium Osmańskiego („Publications related to the economic
history of the Ottoman Empire”)19. Poza niewątpliwymi zaletami minusem stron internetowych jest to, że czasem znikają. Powodem może być zmiana miejsca pracy przez założyciela

Sir J. W. Redhouse, Turkish and English Lexicon, Constantinople 1890 [wielokrotnie wznawiany w postaci
reprintu]. Istnieje też tzw. Nowy Redhouse (New Redhouse Turkish–English Dictionary), regularnie wznawiany w używanym dziś w Turcji alfabecie łacińskim i uzupełniany o wyrazy występujące w dzisiejszym języku
tureckim.
15
J. Th. Zenker, Dictionnaire turc–arabe–persan / Türkisch–Arabisch–Persisches Handwörterbuch, Leipzig
1866 [reprint Hildesheim 1994].
16
F. à Mesgnien Meninski, Thesaurus Linguarum Orientalium Turcicae–Arabicae–Persicae. Lexicon Turcico–Arabico–Persicum, 6 t., Istanbul 2000. Wznowiony w postaci reprintu słownik jest poprzedzony wstępem
polskiego turkologa Stanisława Stachowskiego.
17
M. F. ‘Abd al–Baqi, al–Mu‘jam al mufahras li–alfaz al–Qur’an al–Karim, al–Kahira b.d.
18
http://www.ottoman.uconn.edu/Bibliography/Published_Tahrirs.htm; por. wyżej przyp. 13 w rozdziale 2.
19
http://www.ottoman.uconn.edu/bibliography.html; także wejście bezpośrednie: http://www.refworks.com/
refshare/?site=045861185951600000/RWWS4A1480782/Ottoman.
14
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strony (zwłaszcza jeśli rozstanie miało burzliwy charakter20), czy bardziej prozaiczne przyczyny, jak zmiana technologii bądź serwera.
W porównaniu z literaturą dotyczącą Imperium Osmańskiego podręczna literatura dotycząca Chanatu Krymskiego wygląda nader skromnie, choć sytuacja poprawiła się w ostatnich
latach. Oprócz zbiorczych słowników obejmujących różne narzecza tureckie, jak klasyczny
słownik Radłowa21, mamy dziś do dyspozycji słownik krymskotatarski Useinowa22 oraz studia nad językiem krymskotatarskim polskiego turkologa Henryka Jankowskiego23. Trzeba
jednak pamiętać, że kancelaria Chanatu Krymskiego posługiwała się początkowo oficjalnym językiem Złotej Ordy (chorezmijskotureckim), a później osmańsko–tureckim, tak więc
przenikające do niej elementy języka krymskotatarskiego były tylko jedną ze składowych
lingwistycznej mozaiki. W dodatku współczesny język tatarski i krymskotatarski różnią się
od języków sprzed kilkuset lat. Stąd szczególnie przydatny jest słowniczek, dołączony przez
węgiersko–tatarską parę badaczy, Marię Ivanics i Mirkasyma Usmanova, do wydanej przez
nich starej tatarskiej kroniki24 oraz indeks napotkanych terminów, zamieszczony w analizie
chańskich jarłyków tureckiej lingwistki Melek Özyetgin25.
Bezcenną pomocą naukową zarówno dla historyka, jak i dla lingwisty, jest monumentalny słownik nazw geograficznych, spotykanych na Krymie przed nadejściem Rosjan, przygotowany przez wspomnianego już Henryka Jankowskiego. Do luksusowego wydawnictwa, przygotowanego w holenderskim wydawnictwie Brill, dołączono kopie rosyjskich map
Krymu z XIX w.26 Należy tylko żałować, że nasza wiedza o nazewnictwie czarnomorskich
stepów, rozpościerających się na północ od przesmyku krymskiego i również podległych
władzy chanów, jest niepomiernie uboższa27.
W 2009 r. ukazała się wreszcie niezwykle erudycyjna monografia rosyjskiego orientalisty
i historyka Ilji Zajcewa, poświęcona krymskim kronikom i tradycji piśmienniczej, zawiera-

Tak zdarzyło się z bardzo ważnym dla badań z zakresu dyplomatyki osmańsko–tureckiej doktoratem holenderskiego badacza Hansa Theunissena (por. przyp. 16 w rozdziale 4), którego tekst znajdował się przez pewien
czas na stronie elektronicznego czasopisma, prowadzonego przez autora na stronie Uniwersytetu w Utrechcie
[„Electronic Journal of Oriental Studies”, I (1998), no. 2, s. 1–698]. Gdy jednak autor rozstał się z uczelnią,
zniknęło z przestrzeni wirtualnej także czasopismo, by odrodzić się dopiero po latach, tym razem pod firmą
Uniwersytetu w Lejdzie.
21
V. Radlov [alias W. Radloff], Opyt slovarja tjurkskich narečij, 4 t., Sankt–Peterburg 1893–1911.
22
Krymskotatarsko–russkij slovar’, red. S. Useinov, Ternopol’ 1994.
23
H. Jankowski, Gramatyka języka krymskotatarskiego, Poznań 1992; tenże, Język krymskotatarski, Warszawa 2010.
24
M. Ivanics, M. Usmanov, Das Buch der Dschingis–Legende (Däftär–i Čingiz–nāmä), Bd. I: Vorwort, Einführung, Transkription, Wörterbuch, Faksimiles, Szeged 2002, s. 95–203.
25
A. M. Özyetgin, Altın Ordu, Kırım ve Kazan sahasına ait yarlık ve bitiklerin dil ve üslûp incelemesi
(İnceleme–Metin–Tercüme–Notlar–Dizin–Tıpkıbasım), Ankara 1996, s. 199–248.
26
H. Jankowski, A Historical–Etymological Dictionary of Pre–Russian Habitation Names of the Crimea, Leiden 2006.
27
I w tym zakresie nastąpiła jednak poprawa dzięki niedawnej publikacji poświęconej ziemiom ejaletu
oczakowskiego, których północna część de facto znajdowała się pod wspólnym zarządem sułtana i chana;
zob. A. Sereda, Silistrensko–Očakovskijat ejalet prez XVIII — nač. na XIX v. Administrativno–teritorialno
ustrojstvo, selišča i naselenie v Severozapadnoto Pričernomorie, Sofija 2009.
20
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jąca bogatą bibliografię, obejmującą rękopiśmienne i publikowane źródła, jak również wielojęzyczną literaturę przedmiotu28.
Dokonująca się na naszych oczach rewolucja informacyjna przyniosła ogromne ułatwienia także w zakresie badań nad dziejami Krymu i pozostałych wybrzeży czarnomorskich
dzisiejszej Ukrainy. Na stronie internetowej wirtualnej Biblioteki Chersoneskiej (Bibliotheca Chersonessitana)29 można dziś znaleźć, przeglądać i czytać takie wydawnictwa, jak Zapiski Odesskago Obščestva Istorii i Drevnostej (ZOOID), czy Izvestija Tavričeskoj Učenoj
Archivnoj Kommissii (ITUAK). Te monumentalne wielotomowe edycje, publikowane przed
I wojną światową, zawierają zdjęcia, plany i opisy często nieistniejących już dziś obiektów,
publikacje inskrypcji, wydania relacji podróżniczych i innych źródeł, jak też rozprawy i artykuły, których znaczna część zachowała po dziś dzień wartość naukową.

*
Spoglądając na mody naukowe, panujące wśród osmanistów w ostatnim z górą półwieczu,
można dostrzec charakterystyczne zatoczenie koła, a typem źródeł, po które najchętniej sięgali badacze były kolejno kroniki, deftery, sidżille i znowu kroniki.
Do połowy XX w. najchętniej wykorzystywanym materiałem źródłowym były kroniki
i traktaty polityczne, pozostawione przez osmańskich autorów. Wynikało to po części z tego,
że w europejskich ośrodkach akademickich, stanowiących wówczas główne centra badań
osmanistycznych, łatwiej było o kroniki, wydane drukiem bądź zachowane w kolekcjach
rękopisów, niż o osmańskie dokumenty archiwalne. W dodatku ulubiony przez osmańskich
intelektualistów temat korupcji, upadku i odejścia od złotych czasów sułtana Sulejmana był
równie bliski — jak słusznie zauważył Edward Said — europejskim orientalistom, znajdującym u osmańskich autorów sprzed kilkuset lat potwierdzenie własnych przekonań o wyższości cywilizacji zachodniej nad „zdegenerowanym Orientem”.
W połowie XX w. pojawili się w Turcji tacy badacze, jak Ömer Lutfi Barkan czy Halil
Inalcık, którzy pod wpływem prądów płynących z Zachodu, głównie z tzw. szkoły Annales,
zwrócili się ku archiwom, szukając w źródłach o charakterze kwantytatywnym „twardych”
danych na temat społeczeństwa i gospodarki osmańskiej. Fascynacja tysiącami defterów, leżących w osmańskich archiwach, i dosłownie milionami źródeł skarbowych czekających na
odkrycie pobudzała wyobraźnię badaczy aż do początku lat dziewiećdziesiatych. Studiując
ceny rynkowe podstawowych produktów, odnotowane w rachunkach fundacji pobożnych
(wakfów), których działalność obejmowała m.in. utrzymywanie kuchni dla ubogich (imaretów), i konfrontując je z listami cen maksymalnych (narh) proklamowanymi co pewien czas
przez władze osmańskie30, osmaniści mogli się włączyć do badań nad życiem codziennym,
zapoczątkowanych jeszcze przed wojną we Francji przez szkołę Annales, a w Polsce przez
Franciszka Bujaka i Stanisława Hoszowskiego. Za wiarygodne źródło informacji na temat
I. Zajcev, Krymskaja istoriografičeskaja tradicija XV–XIX vekov. Puti razvitija. Rukopisi, teksty i istočniki.
Moskva 2009.
29
http://www.library.chersonesos.org.
30
Taki spis cen maksymalnych z 1640 r. wydała wraz z komentarzem Mübahat Kütükoğlu; zob. tejże,
Osmanlılarda narh müessesesi ve 1640 tarihli narh defteri, Istanbul 1983.
28
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zmian demograficznych oraz rentowności i zakresu produkcji rolniczej uchodziły osmańskie
deftery, rejestrujące podatników, źródła dochodów i podatki na obszarze niemal całego imperium. W latach 1992 i 1994 z inicjatywy tureckiego osmanisty Nejata Göyünça i niemieckiego geografa Wolfa Hütterotha odbyły się w Konyi i Erlangen dwie konferencje, grupujące badaczy zajmujących się osmańskimi „rejestrami szczegółowymi” (defter–i mufassal).
Planowano m.in. wdrożenie programu komputerowego, który mógłby przetwarzać masowe
dane dostarczane przez badaczy różnych części Imperium, oraz opracowanie na podstawie
tych danych map poszczególnych prowincji i całego Imperium, obrazujących różne typy
gospodarki wiejskiej31.
Jest symptomatyczne, że planowana w Erlangen kolejna trzecia konferencja „defterologiczna” nigdy się nie odbyła. W tym czasie wśród badaczy zaczęło narastać zniechęcenie
wobec źródeł kwantytatywnych i metod statystycznych32. Coraz częściej zwracano uwagę,
że osmańscy „urzędnicy spisowi” nie kierowali się abstrakcyjnymi potrzebami naukowej
statystyki, ale pragmatyzmem, którego celem było zapewnienie stałych dochodów państwa.
Niekiedy deftery mechanicznie kopiowano i po trzydziestu latach rejestrowano w nich te
same liczby i te same osoby, co pokolenie wstecz. Co więcej, zauważono, że różnice w obrazie poszczególnych prowincji, widoczne w świetle defterów, nie musiały odbijać rzeczywistych różnic, ale jedynie różne metody i rzetelność osmańskich urzędników spisowych33.
W ten sposób wątpliwa stawała się wartość defterów jako źródła pozwalającego uchwycić
dynamikę zmian w ramach jednej prowincji, jak też różnice pomiędzy prowincjami.
Zbytnie skoncentrowanie na źródłach z osmańskich archiwów, generowanych przez władze centralne, stwarzało ponadto dla badacza ryzyko bezkrytycznego przyjęcia perspektywy osmańskiej centralnej biurokracji sprzed kilkuset lat. Czy dekret nakazujący piekarzom
w całym imperium, by piekli chleb o ściśle określonej wadze, dowodził skuteczności „centralnego planowania”, czy tylko numerologicznej obsesji osmańskich biurokratów? Praca
w osmańskich archiwach niosła też inne rozczarowania. Swego czasu skonstatowałem, że
na podstawie osmańskich archiwaliów mogę ustalić, ile migdałów i orzechów podano członkom poselstwa Rzeczypospolitej podczas audiencji w pałacu sułtańskim, ale nie dowiem się,
o czym prowadzono rozmowy.

Przykładem ówczesnej współpracy historyków i geografów są dwie publikacje, obrazujące za pomocą map
i tabel stan XVI–wiecznej gospodarki Palestyny, Transjordanii, Syrii i wschodniej Anatolii; zob. W.–D. Hütteroth, K. Abdulfattah, Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the Late 16th
Century, Erlangen 1977 oraz N. Göyünç, W.–D. Hütteroth, Land an der Grenze. Osmanische Verwaltung im
heutigen türkisch–syrisch–irakischen Grenzgebiet im 16. Jahrhundert, Istanbul 1997.
32
Zniechęcenie to wpisywało się w ogólny trend odchodzenia od historii gospodarczej, który można było
zaobserwować w wielu krajach, w tym także w Polsce; podczas obchodów 80–lecia Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego w październiku 2010 r. prowokujący referat o zarzuceniu badań historii gospodarczej przez polskich historyków wygłosił Piotr Guzowski.
33
Jako uczestnik obu konferencji „defterologicznych” tłumaczyłem informatykowi przygotowującemu program „obsługujący” wszystkie osmańskie prowincje, że na Podolu Turcy w ogóle nie rejestrowali wdów,
więc nie ma sensu robić dla nich osobnej rubryki; tymczasem domostwa kierowane przez wdowy były licznie
rejestrowane na Bałkanach. Wyciągnięcie na tej podstawie wniosku, że chłopi ruscy żyli dłużej od swych żon,
a chłopi bułgarscy krócej, byłoby jednak ryzykowne.
31

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

GROMADZENIE PODRĘCZNEJ BIBLIOTEKI. TRENDY I MODY W BADANIACH OSTATNICH LAT

103

Powyższe wątpliwości, trapiące wielu badaczy, i „wypalenie się” entuzjazmu wobec źródeł kwantytatywnych utorowały drogę nowej modzie, jaką było przyjęcie perspektywy oddolnej i próba spojrzenia na Imperium Osmańskie od strony pojedynczej prowincji, a nawet
pojedynczego gospodarstwa chłopskiego. Kopalnią informacji okazały się tu księgi sądowe
(sidżille), pozwalające „przemówić” milczącym dotąd grupom: rzemieślnikom, chłopom,
niewolnikom, a nawet kobietom. W ślady Ronalda Jenningsa, badającego osmańskie sidżille
i śledzącego aktywność ekonomiczną i społeczną osmańskich kobiet na długo przed rozwojem „gender studies”34, poszło wielu młodszych badaczy. Fascynujący obraz życia wsi
palestyńskiej i konfliktów miejscowych chłopów z urzędnikami sułtana zdołała nakreślić
Amy Singer w książce opartej na skargach zarejestrowanych w jerozolimskich księgach sądowych. Każdy, kto zapamięta przytoczone tam słowa grupki palestyńskich chłopów, którzy
w 1531 r. powitali osmańskiego urzędnika kpinami „twój rejestr (ar. kitabatukum) jest dla
nas jak pierdnięcie osła” i przepędzili go, szydząc, by wrócił dopiero, gdy „jego sułtan pokona siedmiu władców chrześcijańskich”35, będzie już zawsze z podejrzliwością traktował
równe rzędy cyfr, napotykane w osmańskich defterach.
Problematyce chłopskiej było również poświęcone studium Huri Islamoğlu–Inan36, przyjęte z zainteresowaniem także poza kręgiem osmanistów, jako że problematyka chłopska
odżyła w historiografii końca XX w. Dostrzeżeniu bardziej aktywnej, niż dotąd zakładano,
roli chłopów w życiu gospodarczym i negocjacjach z reprezentantami państwa37 towarzyszyła pogłębiona refleksja na temat roli przemocy w państwach nowożytnych, ożywiona
w światowej historiografii pod wpływem prac Charlesa Tilly’ego. Zjawisku wczesnonowożytnego bandytyzmu w Imperium Osmańskim oraz jego roli w procesie państwowej
centralizacji była poświęcona książka Karen Barkey38. Dylematy centralizacji i decentralizacji władzy w państwie nowożytnym podjęła Dina Rizk Khoury w błyskotliwym studium
osmańskiej prowincji Mosulu, opartym w dużej mierze na źródłach lokalnych39. Bardzo
udanym, wręcz modelowym studium funkcjonowania społeczności anatolijskiej prowincji
oraz praktyki stosowania prawa w tejże społeczności stała się wreszcie niedawno wydana
praca Boğaça Ergene40.
Wpisy osmańskich ksiąg sądowych (sidżillów) skonfrontowane z opiniami osmańskich
prawników wyrażonymi w fetwach, jak też informacjami i opiniami zawartymi w osmańZob. np. klasyczny artykuł Jenningsa: Women in early 17th–century Ottoman judicial records. The sharia
court of Anatolian Kayseri, „Journal of the Economic and Social History of the Orient” 18 (1975), s. 53–114.
35
A. Singer, Palestinian peasants and Ottoman officials…, s. 37 i 127.
36
H. Islamoğlu–Inan, State and Peasant in the Ottoman Empire. Agrarian Power Relations and Regional
Economic Development in Ottoman Anatolia during the Sixteenth Century, Leiden 1994.
37
Argument o aktywnym udziale chłopów w lokalnych inicjatywach gospodarczych szczególnie dobitnie podnosi Alan Mikhail w niedawno wydanej książce Nature and Empire in Ottoman Egypt. An Environmental
History, Cambridge 2011. Według tego autora, dopiero centralizacyjne wysiłki za rządów Muhammada Alego
odebrały egipskim chłopom głos i inicjatywę, z opłakanym zresztą skutkiem dla gospodarki i środowiska naturalnego prowincji.
38
K. Barkey, Bandits and Bureaucrats. The Ottoman Route to State Centralization, Ithaca 1994.
39
D. Rizk Khoury, State and provincial society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540–1834, Cambridge 2002.
40
B. Ergene, Local court, provincial society and justice in the Ottoman Empire: Legal practice and dispute
resolution in Çankırı and Kastamonu (1652–1744), Leiden 2003.
34
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skich kronikach, traktatach politycznych i moralnych, a nawet utworach osmańskich poetów
pozwalają śledzić stosunek Osmanów do seksu, używek (kawy, tytoniu, alkoholu, haszyszu,
czy opium), różnego rodzaju gier i rozrywek oraz szerzej — sposobów zagospodarowania
tego, co nazywamy dziś czasem wolnym41.
Także studia nad epigrafiką nagrobną, prowadzone od lat osiemdziesiątych XX w. w ramach programu katalogowania i opisu osmańskich cmentarzy, zainicjowanego przez międzynarodową grupę badaczy, pozwoliły przybliżyć mentalność mieszkańców Imperium należących do różnych grup społecznych i zawodowych, jak również śledzić lokalną specyfikę
i zmieniające się mody42.
Zainteresowaniu prowincją, życiem codziennym, chłopami i innymi grupami społecznymi, którym dawna historiografia, skoncentrowana na wielkich wydarzeniach politycznych,
nie poświęcała zbyt wiele uwagi, towarzyszyło ujęcie mikrohistoryczne, reprezentowane
np. w licznych pracach wspomnianej już niemieckiej osmanistki Suraiyi Faroqhi43. Ta zajmująca się m.in. historią gospodarczą badaczka nigdy nie ukrywała niechęci do źródeł kwantytatywnych, koncentrując się na jednostce i ujęciu antropologicznym. Jest znamienne, że
napisaną przez nią część wspomnianych już Dziejów gospodarczych i społecznych imperium
osmańskiego, poświęconą społeczeństwu i gospodarce osmańskiej w XVII w., otwiera (po
krótkim „obowiązkowym” omówieniu najważniejszych wydarzeń politycznych) rozdział
zatytułowany Zdobywanie środków do życia, a w kolejnym rozdziale, dotyczącym handlu,
nieliczne zamieszczone tabele dotyczą głównie tak „lokalnych” spraw, jak statystyka spraw
sądowych wnoszonych przed sąd w Aleppo, analiza pochodzenia społecznego stambulskich
rzeźników, czy zagęszczenie budownictwa w poszczególnych dzielnicach Aleppo. Sygnalizowany już wyżej odwrót od metod statystycznych, widoczny nawet wśród badaczy zajmująBardzo obiecujące badania w tym zakresie, bezpośrednio zainspirowane klasycznymi studiami Thorsteina
Veblena i Petera Burke’a, prowadzi w ostatnich latach grecki osmanista Marinos Sariyannis; zob. m.in. tegoż,
Η απόλαυση στην οθωμανική Κωνσταντινούπολη [Leisure in Ottoman Istanbul — niestety książka dostępna
jest tylko w języku greckim], Athina 2003; tegoż, Law and morality in Ottoman society: the case of narcotic
substances, w: The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and Economic History.
Studies in Honor of John C. Alexander, edited by E. Kolovos, Ph. Kotzageorgis, S. Laiou and M. Sariyannis,
Istanbul 2007, s. 307–321. W przytoczonym przez Sariyannisa traktacie politycznym, skomponowanym przez
anonimowego osmańskiego autora około 1574 r., znajdujemy nawet zalecenia, jak swym czasem powinien
dysponować osmański monarcha: sułtan winien poświęcać 3 godziny dziennie na modlitwy i lekturę Koranu,
2 godziny na lekturę dzieł historycznych i innych pożytecznych książek, 4 godziny na konsultacje z wielkim
wezyrem i innymi dostojnikami imperium, 6 godzin na odpoczynek, polowania i inne rozrywki i wreszcie 9
godzin na sen; zob. M. Sariyannis, ‘Pleasure is a Private Business’: A Preliminary Approach to Leisure in Ottoman Mentality (referat wygłoszony 29 czerwca 2012 r. podczas 20. Kongresu CIEPO, Rethymno, 27 VI–1
VII 2012 — dziękuję autorowi za jego zgodę na zacytowanie przed publikacją).
42
Zob. zwłaszcza pionierską pracę H.–P. Laqueura, Osmanische Friedhöfe und Grabsteine in Istanbul, Tübingen 1993 oraz niedawno wydaną książkę Edhema Eldema i Nicolasa Vatina, L’épitaphe ottomane musulmane
(XVIe–XXe siècles). Contribution à une histoire de la culture ottomane, Paris–Louvain–Dudley 2007, będącą
próbą wstępnego podsumowania dotychczasowych badań.
43
Jako reprezentatywne dla warsztatu i profilu zainteresowań tej bardzo płodnej badaczki można wskazać
dwie książki: Kultur und Alltag im Osmanischen Reich. Vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts,
München 1995 (także wersja angielska: Subjects of the Sultan. Culture and Daily Life in the Ottoman Empire,
London–New York 2005) oraz Stories of Ottoman Men and Women. Establishing Status, Establishing Control,
Istanbul 2002.
41
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cych się osmańską gospodarką, możemy zilustrować faktem, że w tomie pokonferencyjnym,
zawierającym referaty wygłoszone w 2002 r. na zorganizowanej w Cambridge konferencji
pt. The Ottomans and Trade, tylko troje z czternaściorga autorów zamieściło jakiekolwiek
tabele, choć temat konferencji dotyczył tak zdawałoby się „policzalnego” i „mierzalnego”
przedmiotu, jak handel44.
Jak już wspomniano, w ostatnich czasach do łask wróciły wreszcie osmańskie kroniki,
przy czym dzisiejszych badaczy znacznie bardziej interesuje to, co ich autorzy starali się
świadomie bądź nieświadomie ukryć lub zniekształcić, niż to, co w ich relacjach można
uznać za prawdziwe. Badania osmanistyczne nie są wszak prowadzone w izolacji i wpływ
prac Haydena White’a na najnowszą historiografię, czy ponowne odkrycie powstałej
w 1928 r. Morfologii bajki Władimira Proppa nie mogły pozostać bez śladu. Błyskotliwą
analizę zawartości wczesnych osmańskich kronik, których autorzy manipulowali kłopotliwym faktem zamordowania przez założyciela dynastii Osmana swego stryja, przeprowadził
pracujący w Stanach Zjednoczonych turecki historyk Cemal Kafadar45. Ten sam autor przeprowadził też analizę tradycji historiograficznej dotyczącej powstania i początków państwa
Osmanów46. W rewizji osmańskiej tradycji historiograficznej najdalej posunął się amerykański historyk Heath Lowry, porównując wczesne państwo osmańskie do „konfederacji
drapieżców” (predatory confederacy), w której u boku Osmana uczestniczyli w wyprawach
wojennych ambitni wojownicy — zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie — a lojalność
wobec przywódcy odgrywała znacznie ważniejszą rolę niż religia47. Według Lowry’ego, to
dopiero w końcu XV w., gdy państwo osmańskie „obrosło w piórka” i podkreślanie islamskiej ortodoksji stało się niezbędnym czynnikiem legitymizacyjnym, osmańscy kronikarze
stworzyli obraz Osmana jako islamskiego wojownika za wiarę — gaziego, na który to obraz
„dali się nabrać” późniejsi historycy. W późniejszych publikacjach Lowry nieco złagodził
swe tezy, przyznając, że nie można zupełnie negować roli islamu we wczesnym państwie
i społeczeństwie osmańskim. Niemniej ukazanie się wspomnianych prac Kafadara (1995),
Lowry’ego (2003) i kilku innych autorów świadczyło, że podjęto wreszcie kontestację tez,
obowiązujących w osmanistyce od czasu Paula Witteka, który w 1938 r. zdefiniował państwo
osmańskie jako „imperium gazich”, twierdząc, że o sukcesach Osmana i jego następców
zadecydował przede wszystkim religijny entuzjazm ich podwładnych48.
Nie mniej istotną rewizję dawniejszej historiografii przeprowadził kolejny turecki historyk pracujący w Stanach Zjednoczonych Baki Tezcan. Za przedmiot badań obrał on postać Osmana II, niefortunnego wodza wyprawy chocimskiej, który w 1622 r. poniósł śmierć
w wyniku buntu janczarów. Tezcan poddał krytyce dominującą w Republice Tureckiej interpretację, gloryfikującą młodego sułtana jako samotnego reformatora i ofiarę „reakcyjnego
spisku” broniących status quo janczarów i obskuranckich mułłów. Taka wizja prezentowała
The Ottomans and Trade, edited by E. Boyar and K. Fleet, Roma 2006 [tom wydany jako osobny numer
włoskiego czasopisma orientalistycznego „Oriente Moderno” XXV n. s. (LXXXVI), 1 (2006)].
45
C. Kafadar, Osmān Beg and his uncle: Murder in the family?, w: Studies in Ottoman History in Honour
of Professor V. L. Ménage, s. 157–163.
46
Tenże, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, Berkeley 1995.
47
H. Lowry, The Nature of the Early Ottoman State, Albany 2003, s. 57.
48
P. Wittek, The rise of the Ottoman Empire, London 1938.
44

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

106

GROMADZENIE PODRĘCZNEJ BIBLIOTEKI. TRENDY I MODY W BADANIACH OSTATNICH LAT

Osmana II jako prekursora Mustafy Kemala (Atatürka), który również lubił pozować w propagandzie jako samotny reformator. Tymczasem, jak pokazuje Tezcan, pomysły reformatorskie młodego sułtana — o ile w ogóle można o nich mówić — były w historiografii mocno
przeceniane, niesprawiedliwie natomiast przedstawiano jego przeciwników, którzy trzymali
się własnej wizji legalizmu, nazywanego wręcz przez Tezcana konstytucjonalizmem49. Reakcja janczarów na pomysły Osmana II przypominała notabene reakcję szlachty polskiej
na zapędy absolutystyczne Zygmunta III, plany wojny tureckiej Władysława IV, czy pomysły przeprowadzenia elekcji vivente rege przez Jana Kazimierza. Podczas gdy do niedawna
większość polskich historyków przyznawała — idąc w ślad tzw. szkoły krakowskiej — rację
monarchom i piętnowała „szlachecką anarchię”, dziś spotykamy bardziej wyważone opinie
i przyznawanie też pewnych racji przeciwnikom monarszego centralizmu.
Przykład Tezcana pokazuje, że dekonstrukcji podlegają dziś nie tylko teksty kronik
osmańskich, ale też narracje poszczególnych historiografii narodowych krajów, które niegdyś wchodziły w skład Imperium. Odchodzenie od nacjonalizmu, przesyconego nieufnością i wrogością wobec „obcych”, stymulowane od zakończenia II wojny światowej przez
procesy integracyjne w Europie Zachodniej, nabrało ostatnio tempa również w Europie
Wschodniej, zwłaszcza pod wpływem doświadczeń wojny w byłej Jugosławii. Towarzyszy
temu rewizja zdecydowanie negatywnego dotąd obrazu panowania osmańskiego na Bałkanach50. O ile w Bośni, Albanii, czy Kosowie, których mieszkańcy w znacznej części wyznają
dziś islam i w większym lub mniejszym stopniu identyfikują się z osmańskim dziedzictwem,
panowanie sułtanów i wcześniej przedstawiano w bardziej zniuansowanych barwach, uczeń
serbski, bułgarski czy grecki dowiadywał się w szkole samych złych rzeczy o „jarzmie tureckim”, a Turków obwiniano o wszelkie dziejowe nieszczęścia i dzisiejsze problemy tamtejszych społeczeństw51. Nic więc dziwnego, że inicjatorzy rewizji dawnych stereotypów
starają się, by objęła ona nie tylko sfery akademickie, ale wpłynęła też na treści nauczania
B. Tezcan, The 1622 military rebellion in Istanbul: a historiographical journey, w: Mutiny and Rebellion
in the Ottoman Empire, edited by J. Hathaway, Madison 2002, s. 25–43; detronizacja Osmana II stanowi dla
tegoż autora punkt wyjścia szerszych rozważań nad charakterem monarchii osmańskiej w XVII i XVIII w.
oraz nad wyobrażeniami ustrojowymi jej mieszkańców; zob. tenże, The Second Ottoman Empire. Political
and Social Transformation in the Early Modern World, Cambridge 2010; por. też moją recenzję z tej książki
w „Kwartalniku Historycznym” 2 (2012), s. 394–403.
50
Rewizję taką już wcześniej i w zupełnie innych warunkach politycznych przeprowadził rumuński rząd Nicolae Ceauşescu, co jednak nie miało nic wspólnego z odejściem od nacjonalizmu. Podczas gdy w latach
1945–1965 rumuńska historiografia przedstawiała panowanie osmańskie w czarnych barwach, podobnie jak
historiografie innych krajów „bloku sowieckiego”, pogorszenie stosunków na linii Bukareszt–Moskwa i nawiązanie przez rumuńskich komunistów bliskich stosunków z Pekinem paradoksalnie wpłynęło w następnych
latach na ocieplenie wizerunku Turcji i panowania osmańskiego w pracach rumuńskich badaczy. Przypomniał
o tym niedawno nestor rumuńskiej osmanistyki Mihai Maxim w artykule: The Ottoman Legacy in Romania,
w: tegoż, Romano–Ottomanica. Essays and Documents from the Turkish Archives, Istanbul 2001, s. 207–208.
51
Problematykę tę poruszają m.in. autorzy zbiorowej pracy: The Ottomans and the Balkans. A Discussion
of Historiography, edited by F. Adanır and S. Faroqhi, Leiden 2002; zob. też mój artykuł pt. The ‘Turkish yoke’
revisited: the Ottoman non–Muslim subjects between loyalty, alienation and riot, „Acta Poloniae Historica”
93 (2006), s. 177–195; starałem się w nim pokazać, że obraz panowania osmańskiego w kronikach i zapiskach
tworzonych od XV do XVIII w. przez chrześcijańskich i żydowskich poddanych Porty był znacznie korzystniejszy od obrazu, który narzuciły później narracje nacjonalistyczne, przyjęte w XIX i XX w.
49
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w szkołach52. Co istotne, w inicjatywach tych biorą udział nie tylko badacze „z zewnątrz”,
którym zawsze łatwiej o obiektywizm przynajmniej tak długo, jak długo sporna kwestia nie
dotyczy ich własnych społeczeństw, ale rosnąca liczba historyków z Bułgarii, Grecji, i innych krajów regionu.
Podobnie jak na Bałkanach, Turcy odgrywali też rolę kozłów ofiarnych w narodowych
historiografiach arabskich, zwyczajowo obwiniających panowanie osmańskie o przyczynienie się do stagnacji społeczeństw Bliskiego Wschodu i zabicie ducha promieniującej w średniowieczu cywilizacji arabskiej. Przez długi czas historycy ignorowali liczne więzy łączące
lokalne elity Syrii czy Egiptu z centrum w Stambule oraz udział tych elit w życiu Imperium.
Próbę nowej syntezy dziejów krajów arabskich pod panowaniem osmańskim podjęła niedawno amerykańska uczona Jane Hathaway, znana już wcześniej z wnikliwych studiów nad
życiem politycznym i społecznym Egiptu pod panowaniem osmańskim53.
Kwestionowanie nacjonalistycznych paradygmatów oraz procesy integracyjne w Unii
Europejskiej kierują dziś uwagę nie tylko historyków, ale też politologów, dziennikarzy
i polityków ku dawnym imperiom. Dalecy już jesteśmy od entuzjazmu z lat końca I wojny
światowej, gdy na gruzach imperiów w znacznej części Europy powstały państwa narodowe.
Wiemy dziś, że ceną ich powstania były często czystki etniczne i pogromy, a w najlepszym
razie upośledzenie prawne mniejszości etnicznych. W tej sytuacji spoglądamy niekiedy na
dawne imperia w poszukiwaniu odpowiedzi, jak problem współżycia ludzi mówiących różnymi językami, wyznających różne religie i przyznających się do różnej tożsamości etnicznej rozwiązywano w dawnych wiekach. Wprawdzie można spotkać i pogląd, że za obecne konflikty na Bałkanach, Zakaukaziu i Bliskim Wschodzie odpowiada właśnie osmańska przeszłość, a toczone tam wojny jeden z obserwatorów nazwał niedawno „osmańskimi
wojnami sukcesyjnymi”, jednak z drugiej strony nie tylko tureckim historykom zdarza się
sławić Pax Ottomanica, który panował na Bałkanach przed nastaniem ery nacjonalizmów.
Wszystko to sugeruje, że w nadchodzących latach badania dziejów Imperium Osmańskiego,
jak również innych imperiów europejskich i pozaeuropejskich, w tym czyngisydzkiego imperium Mongołów, którego legalnym sukcesorem pozostawał do 1783 r. Chanat Krymski,
będą cechować się nie mniejszym dynamizmem niż w minionych dekadach.

Wynikiem takiej inicjatywy, zapoczątkowanej przy wsparciu UNESCO przez turecką pozarządową Fundację Historyczną (Tarih Vakfı), był zbiorowy raport zawierający analizę treści szkolnych podręczników historii,
przeprowadzoną w Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Rumunii i Turcji przez badaczy z tych krajów; zob. Improvement of Balkan history textbooks. Project reports, Istanbul 2002.
53
J. Hathaway with contributions by K. Barbir, The Arab Lands under Ottoman Rule, 1516–1800, Harlow
2008.
52
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Żałośnie małe środki, przyznawane w Polsce na naukę i szkolnictwo wyższe mimo szumnych
deklaracji kolejnych ministrów nie rokują, byśmy w przewidywalnej przyszłości mieli się stać
potęgą naukową, a badania nad tzw. cywilizacjami pozaeuropejskimi pozostaną pewnie jak dotąd dziedziną niszową. Polscy badacze dziejów Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego
mogą mieć jednak coś do powiedzenia choćby dlatego, że w polskich zbiorach znajduje się
znaczna liczba źródeł orientalnych. Atutem polskiego historyka, niedostępnym dla większości
badaczy zagranicznych, jest ponadto znajomość języka polskiego, w którym powstało wiele
unikatowych relacji poświęconych dawnym muzułmańskim sąsiadom Rzeczypospolitej.
W ostatnich latach można z dużą satysfakcją zauważyć wzrost zainteresowania rolą Rzeczypospolitej jako dawnego sąsiada Imperium Osmańskiego, widoczny zarówno w osmanistyce zachodniej, jak i tureckiej. Dawni autorzy prac o sułtańskich przywilejach kapitulacyjnych przeważnie nie zająkiwali się, że obok kupców weneckich, francuskich, angielskich, czy holenderskich z podobnych przywilejów korzystali poddani królów polskich;
tymczasem dziś osmańskie „listy przymierne” z Archiwum Koronnego, wydane w oryginale
i w tłumaczeniu angielskim są znane i wykorzystywane zarówno w celach analitycznych, jak
i porównawczych. Podobnie przez długi czas jedyną osmańską granicą, której w zachodniej
i tureckiej historiografii poświęcano uwagę, była lądowa granica na Węgrzech, dzieląca imperia Osmanów i Habsburgów. Skłoniło to nawet amerykańskiego badacza, który poświęcił
swą monografię osmańsko–hiszpańskim zmaganiom w Afryce Północnej, do nazwania tych
obszarów „zapomnianym pograniczem”1. Jeśli Afryka Północna, gdzie do osmańskiej niewoli trafił bądź co bądź sam Miguel Cervantes, była „zapomniana”, to cóż powiedzieć można o pograniczu Imperium Osmańskiego z Rzecząpospolitą. Dziś wygląda to już inaczej,
a istotną przyczyną zmiany było opublikowanie przez piszącego te słowa kilku studiów poświęconych granicy polsko–tureckiej w języku angielskim2. Podobnie jak opisany w Małym
Księciu turecki astronom, któremu uwierzono w odkrycie asteroidu dopiero gdy zamienił fez
na europejski kapelusz, polski historyk zajmujący się dziejami Imperium Osmańskiego musi
publikować w językach zachodnich, by jego prace dostrzeżono poza Polską i nielicznymi
krajami, gdzie choć bardziej ambitni badacze starają się czytać po polsku.
Słusznie dopominając się uznania miejsca Rzeczypospolitej w panoramie osmańskich
stosunków dyplomatycznych i planach ekspansji militarnej, nie możemy jednak popełniać
grzechu pychy. Spośród sułtańskich sąsiadów król polski nigdy nie był postrzegany jako
groźny rywal, a raczej jako spolegliwy quasi–lennik, który skądinąd nie potrafił utrzymać
w ryzach swych poddanych, wyprawiających się w czajkach na Morze Czarne. Władcy
A. Hess, The forgotten frontier: a history of the sixteenth–century Ibero–African frontier, Chicago–London
1978.
2
Zob. m.in. D. Kołodziejczyk, Between universalistic claims and reality: Ottoman frontiers in the early modern period, w: The Ottoman World, edited by Ch. Woodhead, London–NewYork 2012, s. 205–219.
1
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osmańscy mieli znacznie atrakcyjniejsze tereny ekspansji niż położone daleko na północy,
słabo zurbanizowane kresowe ziemie Rzeczypospolitej. Polska i Litwa nie miały nawet własnych artykułów eksportowych (poza niewolnikami), które znalazłyby uznanie na osmańskim rynku. Jest znamienne, że najcenniejszymi artykułami wywożonymi z ziem Rzeczypospolitej na obszar Imperium Osmańskiego były moskiewskie futra, angielskie sukno i cyna
oraz holenderskie talary lewkowe (stąd notabene wzięła się dzisiejsza nazwa rumuńskiego
leja i bułgarskiego lewa).
W osmańskiej polityce zagranicznej XVI i XVII w. znacznie ważniejsze od spraw polskich
miejsce zajmowały na zachodzie stosunki z Węgrami, Habsburgami austriackimi, Wenecją
oraz Hiszpanią, na wschodzie zaś z safawidzką Persją. Do niedawna niemal zapomniany był
jeszcze jeden teatr zmagań na Oceanie Indyjskim, gdzie dwa „globalne” imperia — portugalskie i osmańskie — toczyły w XVI w. kosztowną wojnę na obszarze sięgającym od Sumatry i Gudżaratu, przez Ormuz i Sokotrę, po Etiopię i wybrzeże dzisiejszej Kenii3. Sprawy
polskie nabrały w oczach Porty pierwszorzędnego znaczenia dopiero w XVIII w., gdy zza
pleców tracącej suwerenność Rzeczypospolitej zaczął się wyłaniać rosyjski kolos. Także
wtedy jednak Warszawa nie zajęła ważnego miejsca na „mentalnej mapie” osmańskich dyplomatów, a sprawy polskie rozstrzygano raczej w bezpośrednich rozmowach w Stambule,
Petersburgu i Berlinie.
Pisząc o polityce zagranicznej Porty oraz osmańskim handlu zagranicznym, musimy
też zawsze pamiętać, że w oczach osmańskich władców sprawy własnych poddanych były
znacznie ważniejsze niż jakiekolwiek sprawy zagraniczne, a wewnętrzne obroty handlowe
Imperium daleko przewyższały wartość handlu zagranicznego4.
Inaczej jest z Chanatem Krymskim, dla którego Rzeczpospolita była jednym z trzech najważniejszych sąsiadów obok Imperium Osmańskiego i Moskwy. W XV wieku polsko–litewscy, a raczej litewsko–polscy Jagiellonowie przyczynili się do osadzenia i utrzymania na
tronie krymskim dynastii Gerejów, a w XVII w. szlachta krymska zapatrzona była w model
ustrojowy Rzeczypospolitej, podczas gdy szlachta polsko–litewska sprowadzała z Krymu
nie tylko konie, ale też broń paradną, stroje i uprząż. Polskie zbiory dokumentów krymskotatarskich należą po zbiorach rosyjskich do najbogatszych na świecie, a wiele aspektów wzajemnych stosunków, które bynajmniej nie ograniczały się tylko do łupieżczych najazdów,
wciąż czeka na zbadanie.
Jedynym historykiem studiującym tę pasjonującą problematykę z wykorzystaniem zarówno źródeł osmańskich, jak i portugalskich pozostawał przez długi czas turecki badacz Salih Özbaran; zob. m.in. jedną z jego
najnowszych prac: Yemen’den Basra’ya sınırdaki Osmanlı, Istanbul 2004. Ostatnio dołączył do niego amerykański historyk Giancarlo Casale, którego praca doktorska, obroniona w 2004 r. na Uniwersytecie Harvarda,
ukazała się niedawno w postaci książki; zob. tenże, The Ottoman Age of Exploration, Oxford 2010.
4
Tego ostatniego faktu długo nie chcieli dostrzec badacze pracujący na przykład w archiwach marsylskiej
Chambre de Commerce czy londyńskiej Levant Company. Bogactwo źródeł dotyczących handlu osmańskiego
z Zachodem nie powinno nam przesłaniać faktu, że rozmach osmańskiego handlu wewnętrznego oraz handlu
z Persją i Indiami, dokąd odpływała znaczna część srebra przywożonego z Zachodu, nie był wcale mniejszy,
tylko handel ten jest dziś gorzej udokumentowany. O roli Ormian w dalekosiężnym handlu karawanowym,
sięgającym na zachodzie Lwowa, a na wschodzie Isfahanu i Indii, zob. m.in. A. Dziubiński, Na szlakach
Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI–XVIII wieku, Wrocław 1997 i R. Matthee,
The Politics of Trade in Safavid Iran. Silk for Silver 1600–1730, Cambridge 1999.
3
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