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PÓŁWYSEP 
TARCHANKUT

(Тарханкут [tarchankút])

Półwysep Tarchankut to najbar-
dziej wysunięty na zachód region Kry-
mu, oddzielony od reszty lądu długim, 
27-kilometrowym jeziorem Donuzław 
(Донузлав [donuzłáw]). Jego nazwa po-
chodzi od tureckiego słowa „tarchan”, 
które oznaczało „miejsce wolne od po-
datków” – w XV w. nadawano tu ziemię 
muzułmańskim duchownym, którzy nie 
płacili danin państwu. Tutejsza roślin-
ność ma stepowy charakter, nie ma tu 
wód powierzchniowych, z wyjątkiem 
przybrzeżnych słonych jezior, a latem 
praktycznie w ogóle nie pada, za to czę-
sto mocno wieje. Charakterystyczne są 
też bryzy morskie. Szczególnie upodo-
bali sobie Tarchankut rowerzyści i tu-

ryści podróżujący z namiotem – ruch 
na drogach jest mały, a namiot moż-
na rozbić niemalże wszędzie. Okolice 
przylądka nie są jeszcze tak skażone 
zalewem turystycznej tandety, jak naj-
większe kurorty Krymu. Numer kierun-
kowy: 6568.

Miejsca, które warto zobaczyć
Wybrzeże Tarchankutu składa się na 

przemian z piaszczystych plaż i wy-
sokich do 60 m klifów. Najładniejsze 
plaże są w miejscowościach Czierno-
morskoje, Mieżwodnoje, Olieniowka 
oraz w okolicach uroczyska Morskoje 
(Морское). We wszystkich wymienio-
nych wsiach jest gdzie spać i co zjeść 
– najlepiej rozwinięta infrastruktura 
plażowo-hotelowa jest jednak w Czier-
nomorskoje i Mieżwodnoje.

Cisza Morska
(Na wysokości Tarkankut)

Już wstążkę pawilonu wiatr zaledwie muśnie,
Cichymi gra piersiami rozjaśniona woda;
Jak marząca o szczęściu narzeczona młoda
Zbudzi się, aby westchnąć, i wnet znowu

uśnie.

Żagle, na kształt chorągwi gdy wojnę 
skończono,

Drzemią na masztach nagich; okręt lekkim 
ruchem

Kołysa się, jak gdyby przykuty łańcuchem;
Majtek wytchnął, podróżne rozśmiało się 

grono.

Adam Mickiewicz

Droga przez jezioro Donuzław

Mimo, że na wielu mapach trasa z Eupato-
rii do Cziernomorskoje biegnie południowym 
wybrzeżem, to w rzeczywistości główna droga 
prowadzi naokoło, przez wsie Krasnaja Poliana 
i Wiesjołowka oraz przez Abliamitskij Most, na-
zwany tak na cześć jego pomysłodawcy i dar-
czyńcy, zamożnego Tatara Abliamita-Beja, i od-
budowany w 1964 r. po zniszczeniach wojen-
nych. Przejazd mierzeją (200–600 m szeroko-
ści, 9 km długości) między jeziorem Donuzław 
i morzem jest niemożliwy od lat 60., kiedy to 
mierzeję przekopano, aby przepływać mogły 
okręty wojenne, zdążające 7 km w głąb jeziora 
do zbudowanej wtedy supertajnej bazy woj-
skowej. Oczywiście na radzieckich mapach, 
z wiadomych względów, przekopu nie zazna-
czono. Współcześnie o godz. 8.00 i 19.00 kur-
suje tędy niewielka łódka, zwana promem.
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położona 18 km na północ od Czier-
nomorskoje, między Zatoką Jaryłgácz-
skaja i słonym Jeziorem Dżaryłgácz 
(Джарылгач). Wieś, do 1944 zwana 
Jaryłgácz, jest dziś coraz popularniej-
szym kurortem, w którym – oprócz ką-
pieli morskich – można zaznać również 
kąpieli błotnych.

O��������� (Оленёвка) jest poło-
żona 22 km od Cziernomorskoje, na za-
chodnim końcu półwyspu. Do 1945 r. 
nosiła nazwę Karadżá. Oprócz leżenia 
na plaży przy Zatoce Karadżynskaja, 
w samej wsi można obejrzeć dom W. S. 
Popowa, sekretarza księcia Potiomkina. 
Warto też wybrać się w bardzo interesu-
jące okolice miejscowości. 

4 km na południowy wschód od 
wsi wznosi się latarnia morska 
(Тарханкутский маяк [tarchankutskij 
maják]). W wielu miejscach na półwyspie 
można wykupić jej zwiedzanie. Latarnia 
została zbudowana w 1816 r., a jej dzisiej-
szy wygląd jest efektem wielu rekonstruk-
cji, w tym ostatniej z 1970 r. Punkt sygna-
łowy był jednak w tym miejscu od zawsze 
– już w starożytności budowano tu róż-
norakie konstrukcje, na szczycie których 
rozpalano ogień; dawna nazwa przylądka 
to Eski-Foros (Stara Latarnia).

„Atesz” oznacza z perskiego „ogień”. 
Obszar nazwany W����� A������ 
(Большой Атлеш [balszój atliesz]) za-
czyna się 6 km na południowy-wschód od 
Olieniowki, zaś M��� A������ położony 
jest jeszcze 1 km dalej. Można tu dojść 
w godzinę gruntową drogą (samochodem 
osobowym w 15 min, ale nie poleca się), 

trzymając się wybrzeża. Naszym oczom 
ukażą się wapienne, śnieżnobiałe klify 
o wysokości 50–60 m, urocze zatoczki 
z maleńkimi plażami w dole, liczne gro-
ty i jaskinie, a także unikalny 98-metro-
wy tunel, który można przepłynąć wpław 
lub choćby na pontonie. Przyjeżdżają tu 
przyrodnicy, grotołazi, wspinacze skałko-
wi i nurkowie. Nakręcono tu kilkanaście 
filmów. Obydwa Atliesze są od 1968 r. 
pod ochroną. Wycieczki samochodowe 
na Atliesz organizowane są m.in. w kom-
pleksie turystycznym „Gawań” w Czier-
nomorskoje (tel.: 91056). 

Podobny w charakterze do Atliesza jest 
obszar zwany D������ (Джангуль, z tu-
reckiego: „jezioro duszy”), który zaczy-
na się 7 km na północ od Olieniowki, 
w pobliżu najbardziej na zachód wysu-
niętej części Krymu – Przylądka Priboj-
nyj (мыс Прибойный). Skały wapienne 
osadzone są tutaj na glinie, więc woda, 
podmywając wysokie klify, powodu-
je powstawanie wielkich osuwisk. Naj-
większe znane tego typu zjawisko miało 
tu miejsce w 1933 r. i było słyszalne kil-
kadziesiąt kilometrów dalej – osunął się 
wtedy w morze kawałek wapiennej skały 
o długości 500 m, szerokości 200 m i wy-
sokości 35 m. W efekcie erozyjnego dzia-
łania wody utworzyło się tu coś w rodza-
ju nadmorskiej doliny Przywidzeń (patrz: 
Rozdział V, Trasa 7), z samotnymi skała-
mi, grotami i jaskiniami, w tym z najdłuż-
szą, zatopioną w połowie jaskinią Bu-
run-Koba. Zaskakuje również bujna, jak 
na step, roślinność. W 1968 r. stworzono 
tu rezerwat „Dżangulskie wybrzeże osu-
wiskowe” o powierzchni 10 ha. 
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C�������������� (Черноморское 
[cziernomórskoje]) to największa 
miejscowość regionu, jej nazwę często 
skraca się do formy „Cziernomorsk” 
(do 1944 r. nazywana Ak-Meczet). Ma 
ona 13 tys. mieszkańców i szczyci się 
przede wszystkim piaszczystą, szeroką 
plażą w Zatoce Wąskiej (бухта Узкая 
[buchtá úzkaja]).

W samej wsi (formalnie: „wieś typu 
miejskiego”) można obejrzeć park Nad-
morski (Приморский парк [primorskij 
park]) oraz niewielki i nieco zaniedbany 
park Woroncowa (Воронцовский парк 
[woroncowskij park]). Cerkiew św. Za-
chariasza i Elżbiety (Церковь святых 
и праведных Захария и Елисаветы 
[cerków swiatých i práwiednych zacha-
ria i jelisawiety]) z 1838 r. po zamknię-
ciu w roku 1930 mieściła po kolei klub 
robotniczy, magazyn oraz salę gimna-
styczną i dziś nie przedstawia sobą żad-
nej atrakcji, co być może zmieni się po 
planowanej rekonstrukcji. 

Republikański Rezerwat Histo-
ryczno-Archeologiczny „Kalos-
-Limen” (Республиканский исто-
рико-археологический заповедник 
„Калос-Лимен” [riespublikanskij 
istoriko-archieałagíczieskij zapawied-
nik kalos-limien], obejmuje teren 2,5 
ha. Odkryto tutaj ruiny, początkowo 
greckiej, potem przechodzącej 
w różne ręce, twierdzy z IV–II w. 
p.n.e. „Kalos limen” oznacza „piękny 
port”. Jest to najważniejszy, jeśli 
nie jedyny godny uwagi, zabytek 
Cziernomorskoje, a znajduje się on na 
wschód od miejscowości, blisko morza 

– można tu dojść plażą (niedaleko jest 
także kemping). Wycieczkę po ruinach 
można zamówić pod numerem telefonu 
92076 (od 8.00 do 17.00). Można także 
zajrzeć do Muzeum Historyczno-Krajo-
znawczego, będącego częścią rezerwatu 
(ul. Riewoliucji 8, tel.: 92077, czynne 
codziennie 9.00–18.00).

Dojazd
Miejscowością centralną regionu jest Cziernomor-

skoje, do którego od rana do wieczora kursują auto-
busy z Eupatorii. Z Eupatorii również kilka razy dzien-
nie można dojechać do Olieniowki. Z Cziernomorskoje 
każdego dnia jest kilka kursów do Mieżwodnoje, Olie-
niowki i Okuniewki oraz do Symferopola (na dworzec 
Centralnyj, ale wszystkie autobusy zajeżdżają również 
na dworzec Kurortnaja).  Dworzec autobusowy znaj-
duje się przy ul. Agafonowa 96 (tel.: 92162), na koń-
cu ul. Kirowa.

 Trasa 2

Symferopol (Симферополь) – Bak-
czysaraj (Бахчисарай) – Inker-
man (Инкерман) – Sewastopol 
(Севастополь) – Fiolent (Фиолент) 
– Bałakława (Балаклава)

Trasę, liczącą nieco ponad 80 km, 
można pokonać pociągiem (2,5 godz.; 
3,1 UAH), autobusem lub marszrutką 
(1,5-2 godz.; 12-15 UAH) a także tak-
sówką (od 1 godz.; 25 UAH). Najtań-
szym rozwiązaniem będzie elektricz-
ka, szybszym – autobus lub prywatni 
przewoźnicy. Obydwie trasy, kolejowa 
i drogowa, mają swoje plusy i minu-
sy. Przejazd elektriczką poleca się tym, 
którzy mając więcej czasu, mogą po-
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zwolić sobie na jazdę tempem iście 
spacerowym. Najbardziej widokowe 
są tereny od miejscowości Wierchnie-
sadowoje przez Inkerman po Sewa-
stopol. Sześć tuneli wykutych w ska-
le i wysokie czasem na kilkadziesiąt 
metrów wiadukty z pewnością uroz-
maicą monotonię jazdy. W Inkerma-
nie można z bliska obejrzeć monastyr 
i okoliczne grzbiety gór podziurawio-
ne przez człowieka niczym ser szwaj-
carski. Autobusem jedziemy szybciej, 
a również jego trasa ma swój smaczek 
– w miejscowości Żeleznodorożnoje, 
na wzgórzu, po prawej stronie, znaj-
duje się ułożona z białych kamieni gło-
wa Lenina z datami: 1870 i bieżącym 
rokiem. Jeśli koniecznie chcemy do-
stać się do Sewastopola autobusem, 
a nie ma biletów, to zwróćmy uwa-
gę na kursy do awtostancji Sjéwierna-
ja (Северная), znajdującej się po pół-
nocnej stronie Zatoki Sewastopolskiej. 
Aby dostać się potem do centrum Se-
wastopola wystarczy wsiąść na jeden 
z promów za 1-2 UAH, które kursują 
co kilkanaście minut.

Wyjeżdżając z Symferopola, mijamy 
lotnisko Zawadskoje (samoloty pasa-
żerskie już tu nie lądują) i po kilku ki-
lometrach dojeżdżamy do miejscowo-
ści C����������� (ros. Чистенькое, ukr. 
Чистеньке), w której archeolodzy zna-
leźli liczne ślady dawnych mieszkańców 
Krymu: tauryjskie grodzisko Tasz-Dżar-
gan, istniejące od IX do VI w. p.n.e., opa-
nowane później przez Scytów, mieszkają-
cych tu w okresie I–IV w. n.e., oraz scytyj-

skie grodzisko Zmiejnoje zasiedlone od 
III w. p.n.e. do IV w. n.e. Obok znajduje 
się wioska Liewadki z jaskinią Zmiejnaja 
i rezerwatem botanicznym Liewadki.

Zmienia się otoczenie – wszędobyl-
skie trawy ustępują ciągnącym się aż 
po horyzont sadom brzoskwiniowym. Za 
Nowopawłowką skrzyżowanie i drogo-
wskaz do miejscowości S��������� (ros. 
Скалистое, ukr. Скелисте). Jej okolice 
również obfitują w pamiątki archeolo-
giczne. W jaskini Szajtan-Koba znale-
ziono stanowisko człowieka pierwotne-
go sprzed 100-40 tys. lat, zaś w okoli-
cach góry Bakła znajdują się: skalne 
miasto Bakła (V–VIII w.), kompleks 
jaskiniowego monastyru z grobami 
z VIII–IX w. oraz pozostałości osady 
istniejącej od VIII do XV w. 

Mniej więcej po 10 kilometrach do-
jeżdżamy do Bakczysaraju – miasta, 
któremu z pewnością należy poświęcić 
przynajmniej kilka godzin, jeśli nie kil-
ka dni. Samo zwiedzenie Pałacu Cha-
nów zajmie nam ok. pół dnia.

BAKCZYSARAJ 
(Бахчисарай [bachczisaráj])

Nazwa dawnej stolicy chanów krym-
skich w języku tureckim oznacza „Mia-
sto Ogrodów”. Bakczysaraj leży w po-
łowie drogi między Symferopolem 
a Sewastopolem, nad rzeczką Czu-
ruk-Su (Zgniła woda), która dzieli mia-
steczko na dwie nierówne części. Pły-
nie ona wzdłuż ul. Riecznaja do pałacu 
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chanów krymskich. Ulica ta prowadzi 
przez stare miasto (Starosjelie) i mija 
miejskie parki – mimo że nazwę zmie-
niła już ładnych parę lat temu, nadal ob-
wieszona jest tabliczkami z nazwiskiem 
Wodza Rewolucji. Z lewej strony (pa-
trząc na północ) widzimy skarpy skalne. 
Pod nimi ciągną się stare domy z bal-
konami. W drodze z pałacu do skalne-
go miasta Czufut-Kale (to obszar zwa-
ny dawniej Sałaczik) po lewej stronie 
zauważymy kilka głazów w kształcie 
ludzkich głów, zwanych „Sfinksami”. 
Z prawej strony znajdują się współcze-
sne domy, jednak mało które z nich są 
nowe lub wyremontowane. 

Bakczysaraj leży w wąwozie mię-
dzy zewnętrznym a wewnętrznym łań-
cuchem Gór Krymskich, na wysokości 

około 150–340 m n.p.m., a okoliczne 
szczyty sięgają 500-600 m. Brzeg morza 
znajduje się w linii prostej w odległości 
niewiele ponad 20 km, dlatego też prze-
nikają się tu masy wilgotnego, morskie-
go powietrza z powietrzem suchym, ste-
powym. Dzięki temu klimat jest łagodny 
i ciepły. Średnia temperatura najcieplej-
szego miesiąca (lipiec) wynosi 21,7°C, 
a najzimniejszego (luty) około 0,8°C. 
Warunki sprzyjają uprawie owoców 
i warzyw, co powoduje, że wokół Bak-
czysaraju pełno jest dużych sadów.

Historia miasta
Historia Bakczysaraju nierozerwal-

nie wiąże się z dziejami tutejszego pa-
łacu chanów krymskich. Pierwotnie 
siedziba władcy chanatu znajdowa-
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ła się w dolinie Aszłama-Depe, jed-
nak z czasem, gdy dolina ta stała się 
zbyt ciasna dla dworu, wojska i cze-
ladzi, przeniesiono ją na brzeg rzecz-
ki Czuruk-Su. Syn Mengli Gereja, 
Adil-Sachib Gerej do roku 1551 roz-
budowywał nowy pałac. Powierzch-
nia, na której stoi obecnie budowla, 
zajmuje ponad 4 ha, ale za panowania 
Adil-Sachiba Gereja była dużo więk-
sza. Do ogrodzenia i zachodnich wrót 
pałacu przylegały sady, za nimi znaj-
dowały się łąki, a u podnóża niewiel-
kiego wzgórza – duży cmentarz miej-
ski. Pożar, który wybuchł w 1736 r. 
zniszczył większą część pałacu. Od-
budowę rozpoczął chan Selamet Ge-
rej (1737–43). Dalszy rozwój mia-
sto zawdzięcza chanowi Krym Gere-
jowi (1758–69). W efekcie takiej kil-
kustopniowej rozbudowy powstała 
pewna całość architektoniczna, któ-
ra stanowi mieszankę dekoracyjnych 

elementów różnych stylów. W mieście, 
w czasach jego największej prosperi-
ty, znajdowały się 32 meczety, cerkiew 
grecka i ormiańska, prawosławny so-
bór Świętego Mikołaja, synagoga i ka-
raimska kenesa. 

Miejsca, które warto zobaczyć
Kompleks pałacowy chanów krym-

skich (ros. Ханский дворец [chanskij 
dwariéc], kr.-tatar. Chan-Saraj; ul. Riecz-
naja 133, www.hansaray.iatp.org.ua) to 
niewątpliwie jeden z najważniejszych 
zabytków, jakie ocalały na Krymie. 
Dojedziemy tu marszrutkami z literą 
„T” z napisem „Староселье”, które co 
chwilę odjeżdżają z placu przed dwor-
cem (0,70 UAH; należy zgłosić 
kierowcy, że jedziemy w dwariéc) lub 
przedpotopowym autobusem zwanym 
Ekspriés, który kursuje co godzinę 
na trasie: dworzec – następny plac za 
pałacem chanów (0,5 UAH).

Legenda o powstaniu Bakczysaraju

Pewnego razu syn chana Mengli Gereja wybrał się na polowanie. Dzień okazał się wyjątkowo udany 
i młodzieniec wracał z bogatym trofeum. Zadowolony z siebie, odprawił do twierdzy sługi i udał się 
w gęstwinę leśną. Nad brzegiem Czuruk-Su zszedł z konia i usiadł na pniu. Nagle usłyszał cichy sze-
lest i ujrzał wypełzającą z krzaków żmiję. Za nią pojawiła się druga i na polanie wywiązała się śmier-
telna walka. Syn chana nie spuszczał oka z pokonanego zwierzęcia. Myślał o swoim ojcu i o swojej 
rodzinie. Jego ród w tym czasie przypominał mu to półmartwe zwierzę – z każdą bitwą trudniej mu 
było się odrodzić i powstać. Młodego chana z zamyślenia wyrwał widok pobitej żmii, która nagle 
poruszyła się i z trudem pełzła w kierunku wody. Półżywe zwierzę w rzece ożywiło się nagle, zaczę-
ło się szybciej poruszać i kiedy wypełzło na brzeg, nie było na nim ani śladu ran. Młody chan zrozu-
miał, że jego ród podniesie się jak ta żmija. Wskoczył na konia i pognał do twierdzy. Opowiedział oj-
cu, co widział nad brzegiem rzeki. Czekali z niecierpliwością na wieści z pola bitwy. I przyszła oczeki-
wana wieść – wojska chana Achmeda, który zmusił Mengli Gereja do zamknięcia się w twierdzy na 
skale, zostały pokonane. Zwycięski chan postanowił wtedy wybudować w miejscu gdzie walczyły 
żmije pałac, a one same znalazły się w pałacowym herbie. Tak powstał Bakczysaraj.


