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Bakczysaraj¹²
Jeszcze wielka, uż pusta Gira ów ǳieǳina³!
Zmiatane czołem baszów ganki i przedsienia,

Ruiny

So, trony potęgi, miłości schronienia,
Przeskaku e szarańcza, obwĳa gaǳina.

Skroś okien różnofarbnych powo u roślina,
Wǳiera ąc się na głuche ściany i sklepienia,
Za mu e ǳieło luǳi w imię przyroǳenia
I pisze Baltasara głoskami: RUINA.⁴⁵

W środku sali wycięte z marmuru naczynie;
To fontanna haremu⁶, dotąd stoi cało
I perłowe łzy sącząc, woła przez pustynie:

Gǳież esteś, o miłości, potęgo i chwało!
Wy macie trwać na wieki, źródło szybko płynie,
O hańbo! wyście przeszły, a źródło zostało.

Kondyc a luǳka,
Przemĳanie

¹W dolinie, otoczone ze wszech stron górami, leży miasto Bakczysara , niegdyś stolica Gira ów, chanów
krymskich. [przypis autorski]

²Bakczysara (Pałac ogrodów), gniazdo i skarbnica tatarszczyzny, leży w kotlinie przerżnięte rzeczki Czuruk–
su (Zatęchła woda), podobny położeniem do czeskiego Karlsbadu. Na końcu główne ulicy wznosi się fanta-
styczny pałac chanów, o kolorowych oknach, osłoniętych bukietami liści. W niszach ciągną się kamienne, ławy,
akby podsienia, gǳie interesanci małe rangi wyczekiwali na prze ście księcia. Na parterze głównego korpusu
pałacowego, w przedpoko u sali sądowe , zna du e się słynna Selsebil, czyli Fontanna łez. Składa się ona z wielu
kamiennych zbiorników, piętrzących się w kształcie piramid. Urocza kaskada spada z na wyższego basenu w na-
stępny, i ścieka ąc tak kole no z ednego w drugi, w coraz to subtelnie szych strugach, spada wreszcie w ostatnią
akby kroplami łez. Stąd nazwa tego zabytku… Na pustym rozdrożu rozchoǳących się uliczek, na nierównym
placyku poza obrębem dworca, stoi wielka, okrągła, kopułą zakończona kaplica, z krzyżem w półksiężycu. To
grób M. Potockie , legendarne branki polskie , które poeta poświęci osobny sonet. Z e pamięcią związane są
w Bakczysara u: kapliczka z krzyżem zatkniętym w półksiężyc, owa fontanna i mauzoleum. Zaraz za meczetem
wznosi się okrągła budowa z kopułą. Tam pod grobowcami z marmuru spoczywa ą popioły zmarłych chanów
(Rzętkowski). [przypis redakcy ny]

³Girajów ǳieǳina — dynastia chanów tatarskich, panu ąca w Krymie od r. , kiedy sułtan turecki
Mahomet II osaǳił na tronie Mengli–Gire a. [przypis redakcy ny]

⁴I pisze Baltasara głoskami »Ruina« — „Te że goǳiny wyszły palce ręki człowiecze , które pisały przeciw-
ko świecznikowi na ścianie pałacu królewskiego, a król (Baltasar) wiǳiał część ręki, która pisała. Proroctwo
Danielowe V, , , , , . [przypis autorski]

⁵„A toć est — powiada dale Biblia — pismo, które est rozłożone: Mene, Thekel, Ufarsin, co prorok Daniel
wytłumaczył królowi: policzone, zważone, rozdarte”. Baldasar, Belsarzar, zwany także Baltasarem, ostatni król
babiloński. [przypis redakcy ny]

⁶harem — wyraz arabskiego pochoǳenia, oznacza u Turków i Tatarów mieszkanie niewiast, niedostępne
dla nikogo obcego. [przypis redakcy ny]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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