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WINCENTY KORAB BRZOZOWSKI

Powinowactwo cieni i kwiatów o zmierz-
chu¹
 .   -

Przekład z Vincent de Korab (Wincentego Brzozowskiego)

O, korowody umarłych Cieni
Wśród wirowań eterów przestrzeni,

Melancholia, Wspomnienia

O, płynące kaskady
Pod zamyślonych iw² czarne arkady!

O, bez skrzypcowych łkań
Tańce gwiazd pod oponą niebiosów,

O, pląsy, pełne migotań i drgań
Świetlaków³ wśród kwiecia zapomnień i wrzosów!

*
Lubisz Kamelie⁴,

— Ofelio⁵?
Kwiaty, Kobieta

Akac owe⁶ puchy,
Czeka ące na wiatrów podmuchy,

— Lenoro⁷?
Na szkarłatach królewskich Lilie⁸,

— Alix⁹?
Tuberozy¹⁰, co czarem odurzeń tchną,

— Ninon ?¹¹
¹Powinowactwo cieni i kwiatów o zmierzchu — wiersz ten, zamieszczony w „Życiu”, odbiega ący nastro ową

ulotnością sko arzeń od ówczesnych kanonów poez i, wywołał trudne ǳiś do po ęcia oburzenie krytyki i długi
czas zapełniał łamy ǳienników, podobnie ak kilka lat wcześnie Cieplarnie Maeterlincka. Oryginał wiersza
zna du e się w zbiorze poez i Wincentego Brzozowskiego Dusza mówiąca. [przypis redakcy ny]

²iwa — tu w oryginale . if : cis (drzewo) [iwa — gatunek wierzby. Red. WL]. [przypis redakcy ny]
³świetlak — świetlik, robaczek święto ański. [przypis redakcy ny]
⁴kamelia — kwiat o białych, różowych lub krwistoczerwonych płatkach, symbol m.in. wieczne miłości.

[przypis edytorski]
⁵Ofelia — bohaterka Hamleta Williama Szekspira, nieszczęśliwie zakochana w Hamlecie, popada w obłęd

i tonie w rzece. W malarstwie wielokrotnie przedstawiana z naręczem kwiatów. Kobieta barǳo krucha, deli-
katna, słaba psychicznie. [przypis edytorski]

⁶akacjowe puchy— tu: kwiaty o barwie białe , różowe , niekiedy żółte , kwitnące na drzewie robinii akac owe ,
zwane potocznie akac ą; symbol m.in. miłości platoniczne . [przypis edytorski]

⁷Lenora a. Leonora — imię m.in. ǳiewczyny porzucone przez bohatera CierpieńMłodegoWertera. [przypis
edytorski]

⁸lilia — delikatny biały kwiat o mocnym zapachu, symbol m.in. czystych intenc i, niewinności. [przypis
edytorski]

⁹Alix — w oryginale .: Alice, t . Alic a. [przypis edytorski]
¹⁰tuberoza — kwiat o białych lub asnoróżowych płatkach, o charakterystycznym mocnym, upo nym, słod-

kim zapachu. [przypis edytorski]
¹¹Lubisz Kamelie, Ofelio? (…) co czarem odurzeń tchną, Ninon? — Istnie ą dwie wers e polskie tego wiersza,

różniące się właśnie w treści te stro, głównie w doborze kobiecych imion. Francuski oryginał wygląda na-
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*

O, korowody umarłych Cieni
— Ofelia, Lenora, Alix, Ninon —
Wśród wirowań eterów przestrzeni,

O, płynące kaskady
Pod zamyślonych iw czarne arkady!

*

Księżyca łódź pomyka w dal,
Unosząc Kwieciarkę w zaświaty —

Przemĳanie, Śmierć

Mróz warzy Kwiaty,
— Kamelie, akac e, lilie, tuberozy —
Na droższych Kwiatów akżeż e żal!

*

O, bez skrzypcowych łkań
Tańce gwiazd pod oponą niebiosów,

O, pląsy, pełne migotań i drgań
Świetlaków wśród kwiecia zapomnień i wrzosów!

stępu ąco: Aimez-vous les camélias,/ Ophélia?/ Julia?/ Aimez-vous les acacias/ Languissant au vent sonore,/ Porcia?/
Léonore?/ La tubéreuse au long abandon,/ Ninon?/ Sur la pourpre royale, le lys,/ Alice? Drugi, obecnie barǳie
popularny przekład tego utworu, także autorstwa Stanisława Korab-Brzozowskiego: Lubicie kamelie,/ Ofelie?/
Akacjowe puchy/ Czekające na wiatrów podmuchy,/ Izydoro,/ Lenoro?/ Na szkarłatach królewskich lilie,/ Emilie?/
Tuberozy, co czarem odurzeń tchną,/ Ninon? [przypis edytorski]

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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wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
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