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Pustynne popielato-szare wydmy i gdzie niegdzie cierniste krzewy. Kra-
jobraz prawie zlewa się kolorem z piaszczystym wzniesieniem i wysokimi 
ceglanymi murami Khivy - jednego z najstarszych miast Azji Środkowej, 
liczącego ponad 2500 lat.

Pierwszym obiektem rzucającym się w oczy jest olbrzymi -najwyższy- mi-
naret Islam Khodja. Jego sylwetka, ostro wyrysowana na tle błękitnego nie-
ba, jest widoczna już z odległych dróg dojazdowych do Khivy, z piaszczy-
stych wzgórz pustyni oraz z każdego punktu samego miasta. Jeśli się wejdzie 
na szczyt minaretu, otworzy się przed nami szeroka panorama otaczających 
terenów. 

W pobliżu minaretu Islam Khodja rozmieszczone są niezliczone ceglane 
domki z płaskimi dachami, tworzące labirynt wąskich wijących się bocz-
nych uliczek, gdzie kopuły meczetów i wysokie, smukłe minarety płoną w 
słońcu. W tej części miasta znajdują się ruiny starożytnych murów fortecz-
nych Ichan-quala’ - najstarszej części Khivy. Długi prostokąt Ichan-qua-
la’ wznosi się od trzech do sześciu metrów powyżej miasta zewnętrznego, 
którego cztery bramy były skierowane na cztery strony świata. Ichan-qua-
la’ było swoistym miastem w mieście, gdzie mieściły się zarówno pałace 
chanów i szlachty lennej, jak i medresy, meczety, mauzolea oraz urzędy 
władz. Te monumentalne budowle świadczą o wielkim talencie architektów 
i budowniczych Khivy. 

Do zachodniej sciany Ichan-quala’ przylega pałac obronny Kunya Arq. 
Wokół małych, połączonych ze sobą dziedzińców zgrupowane były licz-
ne budynki mieszkalne i gospodarcze. Na lewo od bramy stała wartownia, 
stajnie, magazyny i warsztaty. Sala przyjęć, meczet letni i zimowy, menni-

Khiva

ca i harem zachowały się do dnia dzisiejszego. Te budowle, otoczone wy-
sokimi murami i budynkami gospodarczymi, nie mają nic szczególnego 
w zewnętrznym wyglądzie, jednakże ich wnętrza i ejwany (loggie-ivan) 
są ozdobione z wielkim przepychem i różnorodnością. Ejwany, z dachem 
wspartym na drewnianych kolumnach, są wykorzystywane bardzo często. 
Ich wielkość i zdobienia architektoniczne są zależne od ich funkcji.  

Meczet letni, meczet zimowy i mennica tworzą pojedynczy kompleks 
zbudowany wokół niewielkiego dziedzińca, odgrodzonego od północy wy-
sokimi murami haremu, a od wschodu cytadelą. Większość tego obszaru 
zajmuje zwieńczona kopułą budowla mennicy. Ejwan ma sześć kolumn 
ułożonych w dwóch rzędach oraz malowany sufit i finezyjną majolikową 
okładzinę ścienną. Zdobienia haremu, który został zbudowany później, za 
rządów Muhammada Rahim Chana II (1865-1910), są proste. Ściany ejwa-
nu są skąpo ozdobione glazurowanymi płytkami o zielonkawym kolorze.

Na terenie Ichan-quala’, zachowały się pozostałości starożytnej budowli. 
Jej pochodzenie i charakter opisywane są w różny sposób: niektórzy nazy-
wają ją wieżą strażniczą, inni mówią, że była to niegdyś hudjra (cela) szejka 
Akszika Baby. 

Niedaleko od cytadeli Kunya Arq znajduje się jeden z najbardziej starożyt-
nych zabytków Khivy, mauzoleum sułtana Alauddina, które zostało zbudo-
wane w XIV wieku przez Amira Kullal, ucznia i następcę szejka. 
Legenda głosi jak niegdyś przez Pustynię Kara Kum wiódł szlak kupiecki. 

Karawany podążające tym szlakiem często zatrzymywały się przy studni 
Keiwak, i to właśnie ona dała nazwę pierwszej osadzie, która wyrosła do-
koła studni. 



Upłynęło wiele czasu, zanim maleńka oaza, zagubiona na pustyni, roz-
rosła się w stolicę potężnego chanatu. Najpierw było to małe miasteczko, 
w żaden sposób nie różniące się od wielu innych. Arabski geograf i podróż-
nik Al-Mukaddasi, który odwiedził krainę Horezmu w dziesiątym wieku, 
napisał: „Khiva, wielkie miasto, leży na skraju pustyni. Jest tam dobrze 
wyposażony wielki meczet.” 

Usytuowane korzystnie przy ważnym szlaku karawanowym, miasto na-
wiązało szerokie koneksje handlowe i rozwijało się bardzo szybko. Zmiany 
w ogólnym stanie tej oazy w Horezmie, które nastąpiły w szesnastym wieku, 
miały wielki wpływ na późniejszy los Khivy. Zniszczenie starego systemu 
nawadniającego z przyczyn naturalnych spowodowało upadek starożytnych 
ośrodków miejscowych, takich jak Wazir, Kath czy Urgencz - ówczesnej 
stolicy Horezmu - które ponadto ucierpiały bardzo podczas wielokrot-
nych ataków Mongołów i wypraw wojennych Tamerlana. Centrum życia 
politycznego i ekonomicznego przesunęło się na południe i w pierwszym 
25- leciu siedemnastego wieku Khiva stała się stolicą Horezmu. 

Budynki publiczne które zostały wzniesione w mieście były małych roz-
miarów oraz miały prosty i skromny wygląd. Taka była medresa Araba Mu-
hammada (1616), meczet Ak i łaźnie Anuszy Chana (1657) oraz medresa 
Khodjamberdybiy (1688). Łaźnie zbudowane przez chana Abu al Ghaziego 
dla upamiętnienia zwycięstw jego syna Anuszy niewiele różnią się od współ-
czesnych budynków tego typu. Składają się z westybulu, szatni, umywalni, 
zbiornika na gorącą wodę i pomieszczenia z piecem. Zimna woda, czer-
pana ze studni, była doprowadzana do dużego zbiornika, który zajmował 
całe główne pomieszczenie; podgrzane powietrze z pieca, które wchodziło 
w cały system przewodów, podgrzewało wodę w zbiorniku oraz podłogi 
w umywalniach. Ściany pokryte wodoodpornym tynkiem były nagie, bez 
dekoracji. Części dachowe były proste ale solidne w swej konstrukcji, a ot-
wory w kopułach służyły do wentylacji i oświetlenia. 

Brak jedności politycznej osłabił kraj, który stał się celem najazdów emi-
rów z Buchary oraz feudałów turkmeńskich. W 1740 roku Horezm został 
podbity przez armię Nadir Szacha i stał się prowincją Iranu. Długie wojny 
osłabiły gospodarkę Horezmu; bardzo ucierpiał handel zagraniczny; zatrzy-
mał się rozwój sztuki i rękodzieła. Upadek życia publicznego odzwiercie- 
dlony jest w budowlach tego okresu, które wykazują się brakiem kreatyw-
ności i ubóstwem zamysłu. 

Pod koniec osiemnastego wieku wykonano ogromne prace nad umocnie-
niem murów miasta oraz odnowieniem wielu starych budowli. W latach 
1788 - 99 zrekonstruowano meczet Djuma, zbudowany na miejscu me-
czetu głównego, o którym wspomina Al-Mukaddasi w swoim opisie Ho-
rezmu. Niski parterowy budynek, który jest otoczony z czterech stron gład-
kim murem - jak niewiele przypomina on ten rodzaj meczetu, który znamy 
tak dobrze, z portalami, łukami i kopułami! Cała konstrukcja jest przykry-
ta dachem z drewnianych belek, wspartych na ponad dwustu kolumnach. 
Dwa ośmiokątne otwory w dachu dają światło jedynie w części wnętrza 
znajdującego się tuż poniżej nich; dalsze kolumny pogrążone są w  półmro-
ku a przeciwległe ściany ukryte są przed naszym wzrokiem przez gęstwinę 
kolumn. W ten sposób powstaje złudzenie olbrzymiej przestrzeni. Dosko-
nałe proporcje kolumn przyczyniają się do ogólnej harmonii tej budowli. 
Główna fasada meczetu Djuma wychodzi na jedyną prostą ulicę Khivy, 
która zaczyna się przy Bramie Zachodniej − w pobliżu cytadeli Kunya Arq 
i medresy Amin-Chan − i biegnie do małego placu przed Bramą Wschod-
nią (Palwan-Darvazah), która  otrzymała też nazwę “bramy skazańców”. Tu 
ogłaszano ludności dekrety chana, wykonywano publiczne egzekucje a poza 
murami Iczan Kala działał największy targ niewolników na Wschodzie. 

Medresa Qutlugh-Murad-inak (1812), choć wzniesiona według tradycyj-
nego planu dwupoziomowej medresy, ma zadatki na nowe, świeższe roz-
wiązania zarówno w układzie jak i wzornictwie budowli. Gładkie ściany 



zewnętrzne, masywny gzyms i okrągłe wieże oskrzydlające portal, czynią 
budowlę podobną do fortecy ale fasada główna nie ma sobie nic z dawnej 
medresy. Jej obfite zdobienia oraz dostojny portal w kształcie pięciościen-
nej niszy o sklepieniu z ornamentem stalaktytowym (mukarnas) i loggiach 
wzdłuż piętra, stwarzają wrażenie wielkiego przepychu. Przed medresą znaj-
dują się sklepione konstrukcje ze sklepami handlarzy. Na dziedzińcu jest 
duży zbiornik na wodę, przykryty dużą kopułą. 

Pierwsza połowa dziewiętnastego wieku, charakteryzowała się powolnym 
ale nieustannym, politycznym odradzaniem się Horezmu. Wraz z nadejściem 
nowej dynastii Kungrat, której panowanie rozpoczęło się w roku 1804, usta-
bilizowała się władza chanów. Chanat Khivański rósł w siłę i  jedność. 

Koneksje handlowe znowu się uaktywniły i nawiązano kontakty z ościen-
nymi państwami, zwłaszcza z Rosją, która wysłała wielokrotnie posłanni-
ctwa handlowe i dyplomatyczne do Khivy. Łupy zdobyte podczas wypraw 
chorasańskich, jak również podatek zebrany od ludności podległych tere-
nów Karakałpaków i Morza Aralskiego wzbogaciły skarbce chanów i za-
pewniły fundusze konieczne do tego, by kontynuować wzmożoną działal-
ność budowlaną w mieście. 

Dla Khivy nastał okres niespotykanego rozkwitu. W stolicy wznoszono 
liczne pałace i domy prywatne; budynki handlowe - kryte bazary i kara-
wanseraje, jak również budynki kultu - meczety, mauzolea i medresy; sy-
stem irygacyjny utrzymywano w doskonałym stanie. 

Dekoracje domostw Khivy były niezwykle proste. Ściany domu były zbu-
dowane z cegieł suszonych na słońcu, grubości jednej cegły, wypełniającej 
ramę z drewnianych desek. Jednolitość konstrukcji i zdobień była całkowi-
ta. Wewnątrz, ściany były pokryte szorstkim tynkiem i pozostawione bez 
ozdób. Natomiast wzór powstały z elementów konstrukcji płaskiego dachu 

- belki i podpory − wyraźnie kontrastował z gładką powierzchnią ścian. 
Drewniane drzwi wejściowe, kolumny dużego ‘ejwanu’ oraz miedziane 
i drewniane okratowania (pandjarah) stanowią jedyne elementy ozdobione 
artystycznymi rzeźbieniami, które świadczą o wyrafinowanym guście rze-
mieślników Khivy i o ich umiłowaniu detali. Wysoki poziom artystyczny 
wykończeń, mistrzowski układ przestrzenny, użycie prostych i ekspresyj-
nych elementów konstrukcji − te cechy domów prywatnych są widoczne 
również w konstrukcji wielkich budowli. Umiłowanie bogatej kolorystyki 
znalazło również swój wyraz w zdobieniach Kalta Minor − Krótkiego Mi-
naretu, który został ozdobiony olbrzymimi pasami glazurowanych cegieł. 
Kalta Minor miał być najwyższym minaretem na całym islamskim Wscho-
dzie, ale Muhammad-Amin-khan, pod którego rządami podjęto budowę 
tego minaretu, nie powrócił do Khivy po przegranej bitwie i budowę prze-
rwano. Taką relację przekazał historyk Munis. Jednakże ludność przekazuje 
inną historię: emir Buchary, dowiedziawszy się o budowie cudownego mi-
naretu, potajemnie nakłonił głównego budowniczego aby ten obiecał mu, 
że wybuduje drugi taki minaret w Bucharze. Kiedy chan Khivy dowiedział 
się o tym, rozkazał zrzucić budowniczego ze szczytu wieży i tak Kalta Minor 
pozostał nieukończony. 

Pod koniec dziewiętnastego i na początku dwudziestego wieku, roboty 
budowlane rozciągnęły się poza mury Ichan-quala’  na obszar miasta ze-
wnętrznego. To właśnie tam zbudowano pałace ostatnich chanów Khivy. 
Mają one monumentalne formy i bogactwo dekoracji, ale ich architektura 
jest eklektyczna − mieszanka stylów, form i detali europejskich oraz miej-
scowych, zarówno w konstrukcji jak i w zdobnictwie.

Khiva, jedno z najbardziej starożytnych miast Azji Środkowej, jest pieczo-
łowicie zachowywane jako muzeum uzbeckiej architektury ludowej. 
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