


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ADAM MICKIEWICZ
 

Ruiny zamku w Bałakławie¹²
Te zamki, połamane w zwaliska bez ładu,
Zdobiły cię i strzegły, o niewǳięczny Krymie!

Historia, Przemĳanie,
Ruiny

ǲisia stérczą na górach ak czaszki olbrzymie,
W nich gad mieszka, lub człowiek podlé szy od gadu.

Szczeblu my³ na wieżycę, szukam herbów śladu;
Jest i napis, tu może bohatéra imię,
Co było wo sk postrachem, w zapomnieniu drzymie,
Obwinione ak robak liściem winogradu.

Tu Grek dłutował w murach ateńskie ozdoby,
Stąd Italczyk Mongołom narzucał żelaza,
I mekkański przybylec nucił pieśń namaza.

ǲiś sępy czarném skrzydłem oblatu ą groby,
Jak w mieście, które całkiem wybĳe zaraza,
Wiecznie z baszt powiewa ą chorągwie żałoby.

Śmierć

¹Nad zatoką tego imienia sto ą gruzy zamku, zbudowanego niegdyś przez Greków, przychodniów z Miletu.
Późnie Genueńczycy wznieśli na tem mie scu twierǳę Cembalo. [przypis autorski]

²Bałakława est to małe miasteczko, wciśnięte mięǳy góry, o zatoce rozlewa ące się wąską szy ą mięǳy
dwoma skałami. Na edne z nich wznoszą się rozwaliny zamku obronnego, którego mury spuszcza ą się ze
skały aż na sam brzeg morza. Wznieśli go na pierw Grecy, odbudowali i na stopie groźne potęgi postawili
następni panowie Bałakławy, Wenec anie, późnie Genueńczycy, którzy też pierwotną nazwę zatoki Symbolon
przekształcili na Cembalo a późnie na Bellachiave (Piękny klucz), co Tatarzy przerobili po swo emu na Bała-
kławę. W r.  wypęǳili Turcy Genueńczyków i za ęli pod swo e panowanie Bałakławę. Po nich zawładnęli
w  r. Krymem Tatarzy i ǳierżyli go aż do za ęcia te krainy przez Ros ę w r. , po zrzeczeniu się tronu
przez ostatniego chana Schachin–Gira a. [przypis redakcy ny]

³Szczeblujmy — wyraz stworzony przez Trembeckiego, a przez Mickiewicza, wielbiciela ego ęzyka, po-
wtórnie użyty w znaczeniu wstępowania na wyższe stopnie. [przypis redakcy ny]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-ruiny-zamku-w-balaklawie
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-ruiny-zamku-w-
balaklawie
Tekst opracowany na podstawie: Adam Mickiewicz, Poez e, tom , Wiersze z lat - (Pieśni - Sonety -
Poez e patr otyczne, religĳne i filozoficzne - Wiersze okolicznościowe - Ba ki), wstęp i układ Józefa Kallenbacha,
ob aśn. zaopatrzył Jan Bystrzycki, Krakowska Spółǳielnia Wydawnicza, wyd.  popr., druk. W. L. Anczyca,
Kraków 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Olga Sutkowska.
Okładka na podstawie: Orange and Yellow Window Wooden Shutters - Brian Eno Speaker Flowers Sound
Installation at Marlborough Houseat, Dominic’s pics@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  Ruiny zamku w Bałakławie 

https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
https://artlibre.org/licence/lal/pl/
https://wolnelektury.pl/info/zasady-wykorzystania/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-ruiny-zamku-w-balaklawie
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-ruiny-zamku-w-balaklawie
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1255
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1255
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

