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Grób Potockiéj¹
W kraju wiosny, pomięǳy rozkosznemi sady,
Uwiędłaś, młoda różo! bo przeszłości chwile,
Ulatując od ciebie jak złote motyle,
Rzuciły w głębi serca pamiątek owady.
Tam na północ, ku Polsce, świécą gwiazd gromady,
Dlaczegoż na téj droǳe błyszczy się ich tyle?
Czy wzrok twój, ognia pełen, nim zgasnął w mogile,
Tam wiecznie lecąc, jasne powypalał ślady?
Polko! — i ja dni skończę w samotnéj żałobie:
Tu niech mi garstkę ziemi dłoń przyjazna rzuci.
Podróżni często przy twym rozmawiają grobie,
I mnie wtenczas dźwięk mowy roǳinnéj ocuci:
I wieszcz, samotną piosnkę dumając o tobie,
Ujrzy bliską mogiłę, i dla mnie zanuci.

¹Grób Potockiéj — niedaleko pałacu Chanów wznosi się mogiła, w guście wschodnim zbudowana, z okrągłą kopułą. Jest powieść mięǳy pospólstwem w Krymie, że ten pomnik wystawiony był przez Kerim Giraja dla
niewolnicy, którą naǳwyczajnie kochał. Niewolnica miała być Polka, z domu Potockich. Autor uczenie i pięknie napisanej Po ró o r i , Murawjew–Apostoł, utrzymuje, że powieść ta jest bez zasady i że grobowiec
kryje zwłoki jakiejś Gruzinki. Nie wiemy, na czem opiera swoje mniemanie; bo zarzut, iż Tatarowie w połowie ośmnastego wieku tak łatwo niewolnic z domu Potockich uprowaǳać nie mogli, nie jest dostateczny.
Wiadome są ostatnie zaburzenia kozackie na Ukrainie, skąd niemało ludu uprowaǳono i przedano sąsiednim
Tatarom. W Polsce liczne są famiǉe szlacheckie imienia Potockich, i wspomniana branka niekoniecznie mogła
należeć do możnego domu ǳieǳiców Humania, który najazdom tatarskim lub rozruchom kozackim mniej był
dostępnym. Z powieści gminnej o grobowcu bakczysarajskim poeta rossyjski Aleksander Puszkin z właściwym
sobie talentem napisał powieść: o t
kc r j k . [przypis autorski]

Grób, Ojczyzna, Tęsknota

Ten utwór nie jest objęty majątkowym prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony jest dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlegają prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-grob-potockiej
Tekst opracowany na podstawie: Adam Mickiewicz, Poezje, tom , Wiersze z lat - (Pieśni - Sonety Poezje patrjotyczne, religĳne i ﬁlozoﬁczne - Wiersze okolicznościowe - Bajki), wstęp i układ Józefa Kallenbacha,
objaśn. zaopatrzył Jan Bystrzycki, Krakowska Spółǳielnia Wydawnicza, wyd.  popr., druk. W. L. Anczyca,
Kraków 
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Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska – organizacji pożytku publicznego ǳiałającej na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publicznej przechoǳi twórczość kolejnych autorów. ǲięki Twojemu wsparciu bęǳiemy
je mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwój Wolnych Lektur: Fundacja Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspierając zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundacji.
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