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Cisza morska¹
   ²

Już wstążkę pawilonu³ wiatr zaledwie muśnie,
Cichemi gra piersiami roz aśniona woda;

Morze

Jak marząca o szczęściu narzeczona młoda,
Zbuǳi się, aby westchnąć, i wnet znowu uśnie.

Żagle, na kształt chorągwi gdy wo nę skończono,
Drzémią na masztach nagich; okręt lekkim ruchem
Kołysa się, ak gdyby przykuty łańcuchem;
Ma tek wytchnął, podróżne rozśmiało się grono.

O morze! pośród twoich wesołych ży ątek
Jest polip⁴, co śpi na dnie, gdy się niebo chmurzy,
A na ciszę długiemi wywĳa ramiony.

O myśli! w two é głębi est hydra pamiątek,
Co śpi wpośród złych losów i namiętné burzy;
A gdy serce spoko ne, zatapia w niém szpony.

Cierpienie, Samotnik,
Wspomnienia

¹Z tym sonetem dopiero rozpoczyna się cykl właściwych Sonetów krymskich. Wyróżnić możemy wśród nich
kilka grup, — nie na podstawie czasu i kolei powstawania, bo te nie daǳą się oznaczyć ani w przybliżeniu, nie
na podstawie też rzeczywiste ruty turystyczne , bo te się poeta byna mnie nie trzymał, układa ąc w Sonetach
wrażenia tak, » ak się one ostatecznie w ego głowie ułożyły, a nie tak, ak ich sam podczas podróży krymskie
doświadczał (Windakiewicz, str. ). Za edynie pewną podstawę poǳiału można przy ąć ich treść i pokre-
wieństwo obrazów. Grupa więc pierwsza, obe mu ąca sonet II, III i IV, opiewa różne stany morza i odpowiednio
do nich różne nastro e psychiczne poety, różne stany ego serca; est to także pierwszy etap ego podróży, zbli-
ża ące go dopiero do »ponurego, nieużytego i chropawego świata«. — Ogólny ego widok i pierwsze wywołane
nim wrażenie odtwarza sonet V, po czym cztery następne (VI–IX) błąǳą po stolicy chanów, Bakczysara u, snu-
ąc melancholĳne refleks e nad znikomością potęgi i szczęścia luǳkiego. Z sonetem X rozpoczyna się dalsza
grupa; poeta, akby pragnął otrząsnąć z siebie brzemię smutnych myśli i przygnębia ących wrażeń, wyrywa się
na szeroki świat, »w lasy, doliny«, by »odurzyć się, upić tym wirem obrazów«. I oto od sonetu X do XIV prze-
suwa ą się przed oczyma naszymi, akby w czaroǳie skim kale doskopie, widoki krainy podgórskie Krymu, by
następnie od sonetu XV do XVIII »wǳierać się na groźne szczyty górskie, przebywać trudne prze ścia, wzrok
zapuszczać w bezdenne przepaści, deptać chmury« (Komarnicki, str. ). [przypis redakcy ny]

²Tarkankut — est to na dale na zachód wysunięty przylądek Krymu. [przypis redakcy ny]
³pawilon (z anc.) — oznacza tuta flagę, banderę okrętową. [przypis redakcy ny]
⁴polip — ogólna nazwa morskich zwierzątek niższego typu, tzw. amochłonów, opatrzonych znaczną ilością

kończyn, służących im za narzęǳia do zdobywania sobie pokarmu. Przytwierǳone do ednego mie sca, bezu-
stannie porusza ą długimi mackami i chwyta ą nimi drobne ży ątka, które pochłania ą. [przypis redakcy ny]
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