
1

Kon ku bi na z Ru si

W tym tygodniu objawiła się w mieście rzecz niesłychana, bez
precedensu w historii tej dynastii. Jego Wysokość Sulejman
wziął do siebie niewolnicę z Rusi jako swą Władczynię (…).

Ludzie nie rozmawiają o niczym innym, 
jak tylko o tym małżeństwie, aliści nikt nie potrafi powiedzieć,

co by to mogło oznaczać.

– ra port stam bul skie go przed sta wi cie la
ge nu eń skie go ban ku Św. Je rze go1

r u ska nie wol ni ca by ła kon ku bi ną su lej ma na i wspa nia łe go
przez pięt na ście lat, za nim zo sta ła je go ofi cjal ną żo ną pod -
czas kró lew skiej ce re mo nii w 1536 ro ku. po dob nie jak wszyst -

kie kon ku bi ny suł ta nów z dy na stii osmań skiej, nie po cho dzi ła z ro dzi -
ny tu rec kiej, ani na wet mu zuł mań skiej. po rwa na za mło du ze swojej oj -
czy zny, szyb ko udo wod ni ła, że po tra fi nie tyl ko szyb ko przy swa jać
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wie dzę, ale i sku tecz nie wykorzystać swo ją in te li gen cję w prak ty ce.
wkrót ce opanowała re gu ły ety kie ty i po li ty ki, co po zwo li ło jej awan so -
wać z ostat nich rzę dów ha re mu do suł tań skie go ło ża. bły ska wicz nie zy -
ska ła sta tus fa wo ry ty su lej ma na, wpra wia jąc w osłu pie nie za rów no
dwór, jak i lud ność im pe rium. wład cy dy na stii osmań skiej ni gdy do -
tąd nie afi szo wa li się ze swo imi na łoż ni ca mi, na wet je śli ży wi li do nich
głęb sze uczu cia. tym cza sem su lej man i rok so la na w cią gu nie wie lu
lat do ro bi li się sze ścior ga po tom ków, w tym pię ciu sy nów. nie któ rzy
są dzi li, że suł tań ska fa wo ry ta uwio dła mo nar chę ja ki miś sztucz ka mi,
mo że na wet ma gicz ny mi de kok ta mi, by zy skać spe cjal ne wzglę dy. lu -
dzie ci na zy wa li ją cza row ni cą.

tym cza sem kró lew ska pa ra ła ma ła jed ną za sa dę po dru giej. rok -
so la na by ła pierw szą kon ku bi ną w dzie jach dy na stii osmań skiej, któ -
ra ofi cjal nie po ślu bi ła suł ta na – swo je go pa na i wład cę. by ła tak że
pierw szą tak wy jąt ko wą po sta cią: to dzię ki niej im pe rial ny ha rem, do tej
po ry bę dą cy tyl ko re zy den cją suł tań skich ko biet, stał się in sty tu cją o re -
al nych po li tycz nych wpły wach. Jej na stęp czy nie u bo ku ko lej nych wład -
ców dzier ży ły po tęż ną wła dzę, do ra dza jąc jed no cze śnie swo im sy nom,
a w XVii wie ku rzą dząc ja ko re gent ki. ko lej nym od stęp stwem od tra -
dy cji by ły licz ne fun da cje cha ry ta tyw ne, za ło żo ne przez rok so la nę za -
rów no w stam bu le, jak i w od le głych pro win cjach im pe rium, a dzia ła -
ją ce jesz cze przez wie le lat po jej śmier ci w 1558 ro ku.

dy na stia osmań ska nie uzna wa ła ofi cjal nie ty tu łu kró lo wej, jed nak
rok so la na peł ni ła tę funk cję de fac to, na wet je śli nie de iu re, do rów ny -
wa ła pod wzglę dem wła dzy i wpły wów in nym kró lew skim żo nom i wład -
czy niom szes na sto wiecz nych eu ro pej skich państw. Jed nak part ner skie
pa no wa nie su lej ma na i rok so la ny – bo tak po win ni śmy je okre ślać – nie
po wtó rzy ło się już ni gdy póź niej w dy na stii osmań skiej, a żo na suł ta -
na uzna wa na by ła przez współ cze snych za po stać wy so ce kon tro wer syj -
ną. dys ku sja na te mat jej miej sca w hi sto rii im pe rium trwa do dzi siaj.

nie zna ne jest praw dzi we imię rok so la ny, nie ma rów nież pew no ści
co do miej sca i da ty jej na ro dzin oraz imion ro dzi ców. Fa scy na cja, ja ką
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bu dzi ła wśród ob ser wa to rów dy na stii osmań skiej, ta kich jak ge nu eń -
ski ban kier, ro dzi ła róż no rod ne, mniej lub bar dziej praw do po dob ne po -
gło ski o jej po cho dze niu. współ cze śni zga dza li się co do te go, że po -
cho dzi z ru si – obec nie re gio nu wcho dzą ce go w skład ukra iny – znaj -
du ją cej się wów czas pod pa no wa niem kró la pol ski. za in te re so wa ni jej
po cho dze niem eu ro pej czy cy na zwa li ją „rok so la na” – „dziew czy na
z ru si”.

tur cy nada li mło dej nie wol ni cy imię Hürrem, co po per sku ozna -
cza ło „ra do sna” lub „śmie ją ca się”. no si ła to mia no przez resz tę ży cia,
lecz rzad ko się tak do niej zwra ca no – być mo że na zy wał ją tak su lej -
man. o lu dziach wła dzy mó wio no, uży wa jąc ich ty tu łów, suł tan był
więc dla swo ich pod da nych „pa dy sza chem”, czy li mo nar chą. Ja ko je go
to wa rzysz ka, rok so la na otrzy ma ła ty tuł „ha se ki”, fa wo ry ty. kie dy su -
lej man uczy nił ją wol ną ko bie tą i po ślu bił, zo sta ła „Ha se ki sul tan” (do -
da nie sło wa „sul tan” do imie nia lub ty tu łu ko bie ty wska zy wa ło na jej
przy na leż ność do dy na stii). w tej książ ce uży wać bę dę imie nia „rok -
so la na”, pod któ rym zna ła ją resz ta świa ta po za im pe rium osmań skim,
a wie lu lu dzi ko ja rzy je do dziś.

nie któ rzy tu rec cy hi sto ry cy po la tach uzna li, że by ła ona cór ką pra -
wo sław ne go ka pła na – a w każ dym ra zie tak po wie dzie li pol skie mu am -
ba sa do ro wi, któ ry przy był do stam bułu w trze ciej de ka dzie XVii wie -
ku. Jed nak je dy ne, co na pew no wia do mo na te mat rok so la ny, to to, że
jej ro dzi na wy zna wa ła jed ną z re li gii chrze ści jań skich. po cząw szy
od XV wie ku, suł ta ni pło dzi li dzie ci z ko bie ta mi uro dzo ny mi w ro dzi -
nach chrze ści jań skich z od le głych pro win cji im pe rium lub po za je go
gra ni ca mi. ko bie ty te po ry wa no, zmu sza no do przej ścia na is lam i wpa -
ja no im osmań ską kul tu rę. do pie ro po tem mo gły zo stać wy bra ne
na mat ki ksią żąt. ta ki sys tem miał za sad ni czy atut: suł tań skie kon ku -
bi ny nie by ły zwią za ne z tu rec ką ary sto kra cją, dzię ki cze mu ro dy te nie
mo gły po przez mał żeń stwo rzu cić wy zwa nia pa nu ją cej dy na stii.

rok so la na mia ła szczę ście: zo sta ła wy bra na w cią gu kil ku mie się -
cy po wstą pie niu na tron su lej ma na (co mia ło miej sce we wrześniu
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1520 ro ku) – dzie sią te go suł ta na dy na stii osmań skiej. li czył so bie wów -
czas 26 lat, a ona – oko ło 17. su lej man miał przed tem in ne kon ku bi ny,
lecz rok so la na by ła je go pierw szą – i je dy ną – part ner ką po ob ję ciu
tro nu.

g
mło da ko bie ta z ru si po tra fi ła o sie bie za dbać: prze ży ła po rwa nie i zwią -
za ne z nim ak ty prze mo cy, a po tem prze trwa ła w nie wo li, co by ło spo -
rym osią gnię ciem. wy trzy ma ła nie bez piecz ną po dróż z oj czy zny do od -
le głej osmań skiej sto li cy, gdzie roz po czę ła no we, zdu mie wa ją ce ży cie.
imię, któ re wy bra li dla niej tur cy, su ge ru je, że zdo ła ła od mie nić swój
los na lep sze – i to o wie le lep sze! umie jęt ność prze trwa nia i ela stycz -
ność po zwo li ły jej szyb ko stać się kimś wię cej niż zwy kłą nie wol ni cą.
na tak ni skim szcze blu spo łecz nej dra bi ny za trzy my wa ła się wszak więk -
szość po rwa nych. rok so la na wkrót ce zro zu mia ła za wi ło ści po li ty ki
i sek su, rzą dzą cych im pe rial nym ha re mem – pry wat nym świa tem ko -
biet spo krew nio nych z suł ta nem, je go kon ku bin, dzie ci i to wa rzy szą cej
im licz nie służ by. oso bi sty urok rok so la ny w po łą cze niu z in te li gen cją
i oby ciem po zwo lił jej wy grać ry wa li za cję i osią gnąć nie zna ny wcze śniej
sta tus je dy nej fa wo ry ty, a po tem żo ny i wład czy ni.

rok so la na i su lej man po stą pi li wbrew tra dy cji, two rząc mo no ga -
micz ną ko mór kę ro dzin ną w po li ga micz nym świe cie. do tej po ry kon -
ku bi ny z ha re mu mia ły jed ną, ści śle okre ślo ną ro lę: gdy tyl ko któ raś
z nich uro dzi ła osmań skie mu księ ciu lub suł ta no wi mę skie go po tom -
ka, jej je dy nym obo wiąz kiem by ło wy cho wać chłop ca tak, by w przy -
szło ści osią gnął po li tycz ny suk ces. nie po wo do wa ło to kon flik tów, po -
nie waż na ro dzi ny sy na ozna cza ły prze rwa nie sto sun ków sek su al nych
mię dzy wład cą a mat ką księ cia. ewen tu al ne uczu cie, ja kie mo gło się
mię dzy ni mi na ro dzić, nie mia ło naj mniej sze go zna cze nia: tra dy cja
na ka zy wa ła, by po uro dze niu sy na na łoż ni ca nie sy pia ła już wię cej z je -
go oj cem. ksią żę lub suł tan wzy wał wów czas do sy pial ni no wą kon ku -
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bi nę, a mat ka po świę ca ła się wy cho wa niu dziec ka, po zo sta jąc u je go
bo ku za wsze i wszę dzie – rów nież w od le głych pro win cjach, do któ -
rych w swo im cza sie mógł wy słać go wład ca.

te dy na stycz ne zwy cza je unie moż li wia ły roz wój nie skrę po wa nych,
dłu go trwa łych związ ków mię dzy męż czy zna mi a ko bie ta mi. Je śli kon -
ku bi na ro dzi ła tyl ko cór ki, jej pan i wład ca mógł da wać upust uczu -
ciom do niej, przy naj mniej do chwi li, kie dy uro dzi pierw sze go sy na.
Hol ly wo odz ki ste reo typ, uka zu ją cy lu bież ne go suł ta na i sta do omdle -
wa ją cych sek su al nych nie wol nic, nie ma wie le wspól ne go z tym, co
na praw dę dzia ło się w osmań skich ha re mach. dla męż czyzn z ro dzi -
ny pa nu ją cej seks był ty leż przy jem no ścią, ile obo wiąz kiem. po dob -
nie jak w przy pad ku in nych dy na stii, za cho wa nie jej cią gło ści za le ża -
ło od te go, czy na świe cie po ja wią się uta len to wa ni ksią żę ta, zdol ni
do spra wo wa nia wła dzy. co do kon ku bi ny, by ła trak to wa na ja ko istota
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sek su al na tyl ko przez pe wien okres swo jej ka rie ry, po tem ocze ki wa -
no od niej je dy nie speł nia nia obo wiąz ków ma cie rzyń skich. rok so la -
nie uda ło się za cho wać po dwój ny sta tus.

suł tań ska na łoż ni ca mu sia ła być fi zycz nie atrak cyj na i – wa ru nek
si ne qua non – wzbu dzać po żą da nie. (w XVii wie ku nie chęć pew ne -
go suł ta na do ko biet za gro zi ła trwa ło ści osmań skie go pań stwa). kon -
ku bi na mu sia ła także od zna czać się in te li gen cją oraz sku tecz nie wspie -
rać sy na na dro dze do wła dzy w nie bez piecz nym, opar tym na ry wa li -
za cji świe cie. cór ki rów nież po trze bo wa ły ma tek, któ re po tra fi ły
wy cho wać je na księż nicz ki wier ne dy na stii i lo jal ne wo bec za sia da ją -
ce go na tro nie bra ta. osma ni uwa ża li, że wszy scy ksią żę ta, z wy jąt kiem
nie peł no spraw nych fi zycz nie lub umy sło wo, ma ją pra wo ob jąć wła dzę
po oj cu. róż ni li się w tym wzglę dzie od swo ich eu ro pej skich ry wa li,
któ rzy sto so wa li pri mo ge ni tu rę, prze zna cza jąc tron naj star sze mu ży -
ją ce mu po tom ko wi. naj wy raź niej tur cy by li zda nia, że kon ku ren cja
mię dzy ksią żę ta mi wy ło ni na stęp cę tro nu naj le piej na da ją ce go się
do rzą dze nia, obro ny im pe rium i pod bi ja nia no wych ziem.

Je sie nią 1521 ro ku rok so la na uro dzi ła swo je pierw sze dziec ko – 
meh me da, no lens vo lens przy stę pu jąc tym sa mym do tej okrut nej gry
o wła dzę. współ za wod nic two na dro dze do tro nu wy ma ga ło, by sy -
no wie suł ta na by li przy go to wa ni do wal ki na śmierć i ży cie. dla te go
ksią żę ta wy cho wy wa ni by li tak, by móc ho no ro wo po świę cić się dla
przy szłej sła wy im pe rium stwo rzo ne go z krwi i po tu ich przod ków.
teo re tycz nie prze moc zwią za na z suk ce sją by ła zin sty tu cjo na li zo wa -
na i ogra ni czo na do in ter re gnum. kon flikt miał roz gry wać się wy łącz -
nie we wnątrz suł tań skiej ro dzi ny, by oszczę dzić lu do wi dłu go trwa -
łych za cię tych wo jen do mo wych, ta kich jak woj na dwóch róż mię -
dzy pre ten den ta mi do ko ro ny an giel skiej. ta for mu ła spraw dza ła się
w prak ty ce: bra ter ska ry wa li za cja wy da ła wie lu uta len to wa nych wład -
ców. nie ste ty, prze moc cza sa mi roz le wa ła się sze rzej niż za kła da no.

ten bra to bój czy sys tem spra wiał jed nak, że mat ki ksią żąt za bi tych
pod czas wal ki o tron sa me mu sia ły nieść do ży wot nie brze mię ża ło by.
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suł ta nat nie mógł na ra żać na ta ki los ko biet z ary sto kra tycz nych ro -
dów, na to miast kon ku bi nę -nie wol ni cę moż na by ło ob sa dzić si łą w tej
nie bez piecz nej, cho ciaż no bi li tu ją cej ro li. gdy by rok so la nie nie uda -
ło się ochro nić sy nów, ich śmierć ob cią ża ła by rów nież jej su mie nie. Ja -
ko mat ka ksią żąt nie zo sta ła by wy da lo na ze stam bu łu na po li tycz ne
wy gna nie, ale mu sia ła by zno sić po ni ża ją cy wi dok in nej ko bie ty, wy nie -
sio nej do god no ści mat ki suł ta na im pe rium osmań skie go. gdy meh -
med po ja wił się na świe cie, rok so la na z pew no ścią mia ła świa do mość
wagi swoich nowych obowiązków, lecz zapewne nie wiedziała, jak wiele
bę dzie ją kosz to wać suk ces.

g
za rów no pod da ni suł ta na, jak i za gra nicz ni dy plo ma ci by li za sko cze -
ni oso bli wą ka rie rą rok so la ny. nie dość, że nie opu ści ła mo nar sze go
ło ża, to jesz cze wy cho wy wa ła kil ku sy nów. lud ność tur cji by ła przy -
wią za na do tra dy cji (tur cy uży wa li tych sa mych słów, mó wiąc o tra -
dy cji i pra wie). nic więc dziw ne go, że wie lu pod da nych przed kła da ło
nad dzie ci rok so la ny naj star sze go sy na su lej ma na, mu sta fę, i je go mat -
kę ma hi de vran. mu sta fa uro dził się, gdy je go oj ciec był wciąż jesz cze
księ ciem, sto su ją cym się do uzna nych re guł re pro duk cyj nych. te raz,
ja ko suł tan, su lej man zła mał te re gu ły. lu dzie nie mo gli pod wa żyć de -
cy zji po tęż ne go wład cy, więc sku pi li po dej rze nia na rok so la nie, któ -
ra – ja ko nie wol ni ca – nie mo gła li czyć na ochro nę do brze usto sun ko -
wa nej, wy so ko po sta wio nej ro dzi ny.

mo da na oskar ża nie kró lo wych pa no wa ła wów czas na ca łym świe -
cie. w 1536 ro ku, gdy rok so la na świę to wa ła za mąż pój ście, Hen ryk Viii,
an giel ski król z dy na stii tu do rów, ska zał na śmierć swo ją żo nę an nę
bo leyn, któ rej za rzu cił uży cie cza rów w ce lu roz ko cha nia go w so bie2.
su lej man ni gdy nie ob wi niał żo ny o po dob ne sztucz ki, ale też – ina czej
niż Hen ry ko wi – uda ło mu się spło dzić z nią sy na. mi mo to rok so la -
na mo gła czuć się do pew ne go stop nia tak jak an na, po nie waż tur cy
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po rów ny wa li ją z ma hi de vran (na ko rzyść tej ostat niej), podobnie jak
an gli cy – an nę bo leyn z pierw szą, roz wie dzio ną żo ną Hen ry ka, ka ta -
rzy ną ara goń ską. wy glą da ło na to, że za eks tra wa ganc kie związ ki wład -
ców od po wie dzial ne są ich ko chan ki. na wet kle opa tra, ostat nia wład -
czy ni egip skiej dy na stii pto le me uszy, zo sta ła za pa mię ta na wśród lu du
ja ko uwo dzi ciel ka wiel kich rzym skich ge ne ra łów.

Hi sto ria po trak to wa ła rok so la nę non sza lanc ko: nikt jesz cze nie opo -
wie dział o jej ży ciu z per spek ty wy kon ku bi ny. nikt z tych, któ rzy ją opi -
sy wa li, nie spo tkał jej oso bi ście – po za sa mym su lej ma nem. po zo sta wił
on po so bie ob szer ny zbiór po ezji mi ło snej na cześć fa wo ry ty, ale nie -
ste ty nie za cho wał się ża den z je go li stów do niej, pi sa nych pod czas dłuż -
szych okre sów nie obec no ści, zwią za nych z wy pra wa mi wo jen ny mi.
cho ciaż pod da ni suł ta na po tra fi li gło śno wy ra żać opi nię o je go kon ku -
bi nach, osmań scy kro ni ka rze i ko men ta to rzy za cho wy wa li peł ną dys -
kre cję: spo łe czeń stwo krzy wo pa trzy ło na tych, któ rzy pu blicz nie wy -
po wia da li się na te mat ko biet na le żą cych do in ne go męż czy zny, a co do -
pie ro do mo nar chy. z te go sa me go po wo du nie wie my, jak do kład nie
wy glą da ła rok so la na, cho ciaż ma la rze stwo rzy li nie je den jej kon ter fekt.
z dru giej stro ny eu ro pej scy ob ser wa to rzy na suł tań skim dwo rze – am -
ba sa do rzy, kup cy, po dróż ni cy i by li jeń cy – kre śli li ob szer ne opi sy sa -
me go mo nar chy, je go pa ła ców, dzie ci oraz ich ma tek. ich za in te re so wa -
nie ko bie ta mi dy na stii osmań skiej ogra ni cza ło się jed nak do po li ty ki
i wła dzy (w tym wpły wów, ja kie za pew niał im seks). pra wie nie wspo -
mi na li przy tym o ini cja ty wach, któ re mo gły zy skać rok so la nie w tur -
cji wię cej zwo len ni ków niż prze ciw ni ków – na przy kład o jej wie lu pro -
jek tach fi lan tro pij nych, obej mu ją cych za się giem ca łe im pe rium.

Ży cio rys tej ta jem ni czej ko bie ty pe łen jest luk. nie ste ty ta książ ka
nie wy peł nia ich wszyst kich, cho ciaż sta ram się za wsze za su ge ro wać
w niej naj bar dziej praw do po dob ne od po wie dzi lub przed sta wiać moż -
li wo ści do wy bo ru. na szczę ście rok so la na zo sta wi ła po so bie swe go
ro dza ju świa dec two: drob ną część jej li stów do su lej ma na, obej mu ją -
cych czte ry de ka dy, od lat dwu dzie stych XVi wie ku, gdy osią gnę ła do -
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sta tecz ną bie głość w ję zy ku tu rec kim, by móc się swo bod nie ko mu ni -
ko wać, do lat pięć dzie sią tych te goż stu le cia, kie dy opa no wa ła im pe -
rial ną po li ty kę w mi strzow skim stop niu. Jej styl, ży wy i pe łen uczuć,
po zwa la nam zro zu mieć, dla cze go nada no jej imię ozna cza ją ce „ra -
dosna”. rok so la na udo wod ni ła, że jest upar ta i am bit na, ale przy tym
za wsze po tra fi ła za cho wać po god ne uspo so bie nie.

mo że my od czy tać śla dy jej oso bo wo ści tak że z do ku men tów, któ re
spo rzą dza ła w związ ku z pro jek ta mi fi lan tro pij ny mi. nie ma ją one tak
in tym ne go cha rak te ru jak li sty, lecz po ka zu ją, jak ro zu mia ła wy ni ka -
ją cy z is la mu obo wią zek udzie la nia jał muż ny. wie lo krot nie przy po mi -
na ła pra cow ni kom swo ich fun da cji, by nie ogra ni cza li się tyl ko do wy -
pła ca nia za po móg, ale przy tym trak to wa li po trze bu ją cych grzecz nie
i wy ro zu mia le. Jej szcze gól na życz li wość wo bec nie wol ni ków su ge ru -
je, że ni gdy nie za po mnia ła te go, co spo tka ło ją w mło do ści.

wyniesiona do godności żony sułtana roksolana uznała, że musi
wy ka zy wać się do bro czyn no ścią na ogrom ną ska lę. im pe rium osmań -
skie za lud nia li nie mal wy łącz nie wy znaw cy trzech wiel kich re li gii
mo no te istycz nych, wy wo dzą cych się z bli skie go wscho du: ju da izmu,
chrze ści jań stwa i is la mu, któ re uwa ża ły jał muż nę za je den z naj waż -
niej szych obo wiąz ków spo czy wa ją cych na wier nych. rok so la na naj -
wy raź niej cał ko wi cie po dzie la ła ten po gląd. by ła jed nak rów nież dość
mą dra, by za uwa żyć, że hoj ność wo bec zwy kłych lu dzi jest naj sku tecz -
niej szą stra te gią zy ska nia sza cun ku i wdzięcz no ści, któ re mo gły by
zrów no wa żyć ne ga tyw ne na sta wie nie czę ści pod da nych do jej nie kon -
wen cjo nal nej ka rie ry.

przez ca łe ży cie wspo ma ga ła fi nan so wo me cze ty, szko ły, ja dło daj nie
dla ubo gich, schro ni ska dla po dróż nych i piel grzy mów, cha na ki (su fic -
kie klasz to ry), świą ty nie i ka plicz ki, pu blicz ne łaź nie oraz szpi tal – dość
no wo cze sny, jak na owe cza sy. mat ki ksią żąt i suł ta nek za kła da ły fun -
da cje do bro czyn ne już przed rok so la ną, ale jej dzie ła prze wyż szy ły
wszyst ko, cze go do ko na ła w tym wzglę dzie ja ka kol wiek ko bie ta z dy -
na stii osmań skiej, za rów no ilo ścią, jak i za się giem geo gra ficz nym.
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oblubienica su lej ma na usta no wi ła w ten spo sób mo del dla przy szłych
po ko leń ko biet z dy na stii osmań skiej, któ ry na śla do wa ły rów nież eli ty
tu rec kie go pań stwa, a za ni mi – moż ne pa nie w ty sią cach miast i mia -
ste czek im pe rium. kil ka po mni ków fi lan tro pii rok so la ny stoi do dzi -
siaj, a jej dzia łal ność za in spi ro wa ła jesz cze wię cej po dob nych pro jek tów.

g
dzie wi ca z ru si za czę ła ka rie rę ja ko bez rad na dziew czyn ka, wcią -
gnię ta si łą w skom pli ko wa ny świat osmań skiej po li ty ki dy na stycz nej.
ode rwa na od ro dzi ców i ro dzeń stwa, spę dzi ła resz tę ży cia, sta ra jąc
się ochro nić i za pew nić przy szłość swo jej no wej tu rec kiej ro dzi nie.
spo koj ne ży cie w do mo wym za ci szu nie by ło jed nak ła twe: od mat -
ki ksią żąt wy ma ga no za an ga żo wa nia w skom pli ko wa ną bru tal ną ry -
wa li za cję. bro niąc sy nów, mu sia ła wy stą pić prze ciw ko mu sta fie i je -
go mat ce ma hi de vran. mu sta fa był o sześć lat star szy od meh me da i wy -
prze dzał go w wy ści gu do tro nu. gdy skoń czył dwa na ście lat, zy skał
so bie już po pu lar ność mię dzy żoł nie rza mi. osmań ska ar mia, zwłasz -
cza sław ny kor pus jan cza rów, cza sem na bie ra ła ocho ty, by wtrą cać się
w po li ty kę.

rok so la na po ja wi ła się w ży ciu su lej ma na w mo men cie, gdy wła -
śnie odzie dzi czył tron im pe rium pa nu ją ce go nad zie mia mi na wschod -
nich wy brze żach mo rza Śród ziem ne go, mo rzem czar nym i je go oko -
li ca mi, po łu dnio wo -wschod nią eu ro pą i więk szo ścią kra jów bli skie go
wscho du. Je go pra dziad, meh med ii, bił mo ne ty z na pi sem „suł tan
dwóch mórz, chan dwóch kra jów”. suł tan ten, zna ny pod przy dom kiem
„zdo byw ca”, po ło żył kres ty siąc let nie mu chrze ści jań skie mu im pe -
rium bi zan tyj skie mu i uczy nił sta ro żyt ny kon stan ty no pol swo ją sto li -
cą. dziad su lej ma na, ba ja zyd ii, był bar dziej po li ty kiem niż wo jow ni -
kiem, ale je go oj ciec, se lim i, za gro ził wschod nim i za chod nim są sia -
dom. pod czas dwóch dłu gich wo jen se lim zdła wił ro sną cy w si łę iran
i pod bił egip ski suł ta nat ma me lu ków ze sto li cą w ka irze. dzię ki te mu
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zdo był zie mie egip tu i więk szość te ry to riów le wan tu, jak rów nież pre -
sti żo wy ty tuł „opie ku na dwóch świę tych miast”, sank tu ariów w mek ce
i me dy nie. se lim zmarł na gle w 1520 ro ku, pod czas przy go to wań do in -
wa zji na eu ro pę. po dob no pa pież i kil ku kró lów ode tchnę ło z ulgą, gdy
na tron osmań ski wstą pił su lej man, ma jąc go za no wi cju sza, ma ło bie -
głe go w sztu ce wo jen nej. tym cza sem no wy suł tan szyb ko do wiódł, jak
bar dzo się my li li.

za czął od wy rwa nia bel gra du spod kon tro li wę grów w 1521 ro ku,
a na stęp nie wy par cia z ro dos rzą dzą cych wy spą jo an ni tów w 1522 ro -
ku. roz sze rzył gra ni ce im pe rium o lą dy w eu ro pie i azji, w cią gu dzie -
się ciu lat za gra ża jąc pań stwom by łe go im pe rium rzym skie go. z 37 lat
związ ku z rok so la ną dzie sięć lat su lej man spę dził z da la od niej, bio -
rąc udział w 12 kam pa niach. Jak wska zu ją jej li sty, bar dzo za nim tę sk -
ni ła, lecz pod czas je go nie obec no ści nie na rze ka ła na brak za jęć. wy -
cho wy wa nie kil kor ga suł tań skich dzie ci nio sło ze so bą brze mię ol -
brzy miej od po wie dzial no ści. kie dy sy no wie opu ści li dom, by za jąć się
wła sny mi ka rie ra mi, mar twi ła się o nich i po dró żo wa ła na du że dy -
stan se, by ich od wie dzić. w stam bu le to wa rzy szy ła jej je dy na cór ka
mih ri mah, w peł ni od da na ro dzi com, któ rzy ko cha li ją rów nie moc -
no. uświa do mio na przez mat kę co do dy na stycz nej od po wie dzial no -
ści ko biet z suł tań skiej ro dzi ny, mih ri mah zo sta ła naj więk szą fi lan trop -
ką wśród osmań skich suł ta nek. na uczy ła się rów nież od rok so la ny, że
ko re spon den cja z za gra nicz ny mi mo nar cha mi mo że cza sem przy nieść
im pe rium ko rzy ści, ja kich nie da się osią gnąć po przez dy plo ma cję pro -
wa dzo ną przez męż czyzn.

Ja ko wład czy ni rok so la na przy ję ła rów nież ro lę gło wy ko bie cej czę -
ści dwo ru, po dej mu jąc go ści i or ga ni zu jąc ob cho dy świąt re li gij nych
i pań stwo wych. nad zo ro wa ła pa ła co wy ha rem oraz ca łą ar mię dwo rzan
i słu żą cych, mi mo że od po wie dzial ność za po rzą dek i dys cy pli nę spo -
czy wa ła przede wszyst kim na per so ne lu zło żo nym z urzęd ni czek i eu -
nu chów. to rok so la na umoż li wi ła uta len to wa nym ko bie tom z ha re mu
awans spo łecz ny, aran żu jąc ich mał żeń stwa z od po wied ni mi partnerami,
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do bie ra ny mi zwy kle spo śród gro na cie szą cych się powszechnym sza -
cun kiem lu dzi wła dzy. za rzą dza ła tak że sie cią agen tów, któ rzy pra co -
wa li dla niej po za pa ła cem. spo ro cza su zaj mo wa ły jej też spra wy zwią -
za ne z dzia łal no ścią cha ry ta tyw ną. kie dy już swo bod nie po ru sza ła się
na po li tycz nych wy ży nach, sta ła się okiem i uchem su lej ma na w sto li -
cy pod czas je go nie obec no ści. bar dzo waż ną czę ścią dzia łal no ści rok -
so la ny sta ło się roz wi ja nie sie ci kon tak tów i zbie ra nie in for ma cji, w tym
rów nież tych, któ re moż na by ło uzy skać od agen tek i ko biet od wie dza -
ją cych pa łac. w 1534 ro ku, po śmier ci Ha fsy, mat ki su lej ma na, żo na suł -
ta na sta ła się je go naj bar dziej lo jal ną in for ma tor ką.

do pie ro śmierć Ha fsy, uko cha nej przez sy na i cie szą cej się po -
wszech nym sza cun kiem, umoż li wi ła za war cie mał żeń stwa przez su -
lej ma na i rok so la nę. nie cho dzi ło na wet o to, że Ha fsa sprze ci wia ła
się ich pla nom (choć za cho wa ło się nie ste ty nie wie le do ku men tów
i re la cji, świad czą cych o jej opi nii na te mat te go nad zwy czaj ne go
związ ku), ale za sa dy pa nu ją ce na suł tań skim dwo rze nie po zwo li ły -
by kon ku bi nie prze wyż szyć sta tu sem mat ki wład cy. uro czy stość za -
ślu bin rok so la ny w 1536 ro ku do słow nie otwo rzy ła jej wro ta do no -
we go pa ła cu, sie dzi by su lej ma na, któ ry po wi tał ją w prze zna czo nych
dla niej ele ganc kich apar ta men tach, przy le głych do je go kom nat.
w dro dze ze sta re go pa ła cu, tra dy cyj nej sie dzi by kró lew skie go ha re -
mu, rok so la nie to wa rzy szył or szak dwo rzan i słu żą cych. no wa żo -
na suł ta na za cho wa ła jed nak swo je po przed nie lo kum, po nie waż
śmierć Ha fsy ozna cza ła, że od tąd to ona, rok so la na, ja ko ko bie ta
o naj wyż szej po zy cji w suł tań skiej ro dzi nie, jest od po wie dzial na za do -
bro byt ha re mu.

zmia na miej sca za miesz ka nia rok so la ny roz po czę ła pro ces, dzię -
ki któ re mu mo gła na stą pić trans for ma cja suł tań skie go ha re mu w zna -
czą cy punkt na po li tycz nej ma pie tur cji osmań skiej. by ło to naj więk -
sze do ko na nie suł tan ki. no wy pa łac, zna ny obec nie ja ko top ka pi, był
roz le głym kom plek sem bu dyn ków, po sta wio nym przez meh me da
zdobywcę, kiedy jego poprzednia królewska rezydencja w stambule
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(te raz zwa na sta rym pa ła cem) oka za ła się zbyt ma ła dla nie go oraz
człon ków je go rzą du. pod kie row nic twem rok so la ny ha rem w no wym
pa ła cu za czął się szyb ko roz bu do wy wać i zy ski wać na zna cze niu, aż
pod ko niec XVi wie ku stał się peł no praw ną in sty tu cją w osmań skim
rzą dzie. naj bar dziej ak tyw ne i rzut kie spo śród ko biet suł ta na miesz -
ka ły te raz i pra co wa ły w po li tycz nym ser cu im pe rium, na to miast sta -
ry pa łac po zo stał miej scem szko le nia i do mem dla oda li sek, któ rych
ka rie ra w ha re mie do bie gła koń ca. pra cu jąc w no wym pa ła cu, ko bie -
ty roz wi ja ły sie ci kon tak tów z po li tycz ny mi so jusz ni ka mi na ze wnątrz,
w tym rów nież z za gra nicz ny mi emi sa riu sza mi. mi mo okre so wych wy -
bu chów sprze ci wu wo bec „mie sza nia się” ko biet do po li ty ki, z cza sem
upra wia nie jej przez miesz kan ki ha re mu sta ło się nor mą, ak cep to wa -
ną do ostat nich dni im pe rium.

rok so la na zmar ła w 1558 ro ku, a su lej man prze żył ją o osiem lat,
opusz cza jąc ten świat w ro ku 1566. ode szła, wie dząc, że je den z jej sy -
nów za stą pi na tro nie oj ca, ale bo jąc się za ra zem, że wal ka o wła dzę mię -
dzy brać mi bę dzie krwa wa. po jej śmier ci oka za ło się jed nak, że po mysł
pa nu ją cej pa ry – suł ta na i je go żo ny – jest dla osmań skich elit zbyt kon -
tro wer syj ny. po niej na cze le ha re mu w no wym pa ła cu sta nę ła mat ka
kolejnego następcy tronu. roksolana nie wiedziała także, że po śmierci
zy ska wiecz ną sła wę w ca łej eu ro pie, gdzie sta nie się zna na dzię ki li te -
ra tu rze, ope rze, a na wet współ cze sne mu tu rec kie mu se ria lo wi, któ ry
z za par tym tchem oglą da wi dow nia na ca łym świe cie.

mo gła się jed nak do my ślać – traf nie! – że na tu ra po li ty ki w ser cu
im pe rium ule gnie zmia nom. praw dę mó wiąc, sa ma ka rie ra rok so la -
ny by ła do wo dem, że zmia ny już się za czę ły. na wet je śli po niej żad -
na ko bie ta nie osią gnę ła sta tu su żo ny suł ta na, ona i su lej man usta no -
wili wiele precedensów, które miały wpływ na pokolenia ich dzieci
i wnu ków. za po cząt ko wa ne przez rok so la nę zmia ny w tra dy cyj nej
suk ce sji po przez wal kę za owo co wa ły w koń cu mniej bru tal nym sys te -
mem se lek cji. dzię ki niej im pe rium osmań skie mo gło ła twiej przy sto -
so wać się do no wych cza sów, kie dy po li tycz ne ne go cja cje sta ły się
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równie waż ne, jak zwy cię stwa w bi twach, a do bro byt oj czy zny do rów -
nał pod bo jom na suł tań skiej li ście prio ry te tów. mo nar chia tu rec ka,
wzmoc nio na re for ma mi wpro wa dzo ny mi przez rok so la nę, prze trwa -
ła jesz cze przez trzy i pół wie ku. wszyst ko to sta ło się moż li we dzię ki
jed nej z naj pięk niej szych hi sto rii mi ło snych w osmań skiej tur cji.
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