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S t r e s z c z e n i e  

Sztuka ogrodowa jako szczególny rodzaj kreacji niekoniecznie musi dotyczyć realnie istniejących 
założeń ogrodowych. Funkcjonuje także w sferze kreacji artystycznej. Wyjątkowym jej przypad- 
kiem są literackie opisy ogrodów w literaturze Młodej Polski. Zwłaszcza te, które wykorzystują róż- 
ne elementy kultur wschodnich do oddania atmosfery tajemniczego Wschodu. Występują one  
w jednym obrazie, tworząc nierozerwalny splot, który został nazwany „wschodnim palimpsestem”. 
Wszystkie przykłady zostały oparte na książce Tadeusza Micińskiego Mené-Mené-Thekel. Upharisim!... 
Quasi una phantasia…, która została wydana w 1931 roku. 
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A b s t r a c t  

Garden art as a unique type of creation can be found not only in the genuine gardens, but also  
in literary descriptions of gardens. Particular example of functioning such creation in literature  
of Young Poland are descriptions of gardens in which authors are rendering the atmosphere  
of mysterious East using the elements of Oriental cultures in insoluble knot of internal ties. Such 
intricacies were named as “Eastern palimpsest” and all given examples are based on book  
of Tadeusz Micinski Mené-Mené-Thekel. Upharisim!... Quasi una phantasia…which was issued in 1931. 
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WSTĘP 

Wschodnie inspiracje dotyczą bardzo wielu obszarów. Odnaleźć je można 
zarówno w przedmiotach materialnych, jak również mniej lub bardziej przetworzo- 
ne wątki lub echa w filozofii, literaturze czy nawet w sferze obyczajów. Pojęcie 
Wschodu nie jest bowiem jednolite w różnych okresach dziejów kultury europejskiej. 
Podobnie można powiedzieć o Oriencie, ponieważ tych dwóch pojęć używa się 
wymiennie, jednak nie synonimicznie, co wynika z faktu, że mianem krajów 
orientalnych nazywa się również te, które znalazły się w orbicie wpływów islamskich. 
Dodatkowym utrudnieniem w dokładnej identyfikacji obszaru i podaniu jednej 
definicji jest fakt, że w różnych krajach europejskich ich zasięg był rozmaicie 
identyfikowany1. Oprócz podziałów formalnych, które znajdują odzwierciedlenie  
w encyklopediach, leksykonach, słownikach, istotne jest – szczególnie ważne  
w kontekście referatu – równoległe funkcjonowanie sfery wyobrażeń, które są z nim 
związane. Już dla romantyków2: „bywał [więc] rozmaity. Także geograficznie. 
Czasem leżał w Hiszpanii, czasem w Indiach, także w Niemczech choć modelowany 
był w zasadzie na krajach arabskich”3. Autorka podkreśla jego groźny aspekt  
w twórczości romantycznej pisarzy Zachodu4. Uzupełnieniem tej teorii może być 
przytoczenie fragmentów noweli rosyjskiego pisarza Iwana Turgieniewa z 1881 roku 
zatytułowanej Pieśń triumfującej miłości. Stanowi ona niezwykle wymowny przykład 
przywołania różnych wschodnich krain oddających atmosferę Orientu. Inspirowana 
była niewątpliwie powieścią Gustava Flauberta Salammbo i została przyjęta w Rosji: 
„więcej niż życzliwie, a w Europie zachodniej święciła zupełne triumfy”5. Mamy w niej 
do czynienia nie tyle z samym Wschodem, lecz z jego namiastką. Jeden z bo- 
haterów po kilku latach spędzonych poza szesnastowieczną Ferrarą: „zaczął 
opowiadać o swoich przygodach […]. Mucjusz poznał cały Wschód (podkreśl. 
autorki): przejechał Persję, Arabię, gdzie konie są szlachetniejsze i piękniejsze niż 
wszelkie inne żyjące stworzenia, przeniknął do serca Indii, gdzie lud ludzki podobny 
jest do wspaniałych roślin, dotarł aż do Chin i Tybetu, gdzie żywy bóg, zwany 
dalajlamą, przebywa na ziemi w postaci milczącego człowieka o skośnych oczach. 

                                                           
1  Przyjęta perspektywa badawcza ukazuje świat starożytnego Bliskiego Wschodu widziany oczyma 
człowieka przełomu wieków wraz z jego wielowiekową świadomością, którą najpełniej, jakkolwiek w pew- 
nej mierze nieco subiektywnie, wyraził filozof: „Zachód już na samym wstępie – od czasów greckich 
ukonstytuował się jako wewnętrzna biegunowość Okcydentu i Orientu”. K. Jaspers, Orient i Okcydent (świat 
Wschodu i świat Zachodu), [w:] O źródle i celu historii, tłum. J. Marzęcki, Wydawnictwo Marek Derewecki, 
Kęty 2006, s. 74. Niezwykle interesujące refleksje dotyczące tych wzajemnych relacji przedstawia szwajcar- 
ski eseista D. de Rougemont, Osoba, anioł i absolut, czyli dialog pomiędzy Zachodem a Wschodem, [w:]  
Mity o miłości, przeł. M. Żurowska, Czytelnik, Warszawa 2002, s. 164-193. 
2  W romantyzmie, zarówno w literaturze, jak i sztuce, przedstawiane tematy dotyczyły bardzo często ta- 
kich samych problemów, ukazania poza czasem i przestrzenią wyimaginowanego świata. Wyrażały tęskno- 
tę i ucieczkę od powszedniości. Zdaniem historyka sztuki: „Zagrożony przez wszystko, co go otacza, człowiek 
szukał ucieczki: tam gdzie okoliczności nie pozwalały mu na aktywną, bohaterską postawę, umożliwiającą 
realizację pragnienia wolności – uciekał w przestrzeni i w czasie: sztuka otwierała szeroko perspektywę na 
świat egzotyki, orientalizmu i fantastyki. Krwawe polowanie Delacroix i orientalne haremy Ingresa stawały się 
symbolami świata, w którym instynkty mogą rozwijać się swobodnie, świata wolnego od samoświadomości  
i lęku, a także od tam moralności i obyczaju”. J. Białostocki, Ikonografia romantyczna. Przegląd problemów 
badawczych, [w:] Symbole i obrazy w świecie sztuki, PWN, Warszawa 1982, s. 364. 
3  M. Piwińska, Wschodnie maskarady, [w:] Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii, sło- 
wo/obraz/terytorium, Gdańsk 2005, s. 312. 
4  Ibidem, s. 306-320. 
5  A. Semczuk, Iwan Turgieniew, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988, s. 301. 
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Przedziwne były opowiadania Mucjusza!”6. Pozorny spokój związany z jego przy- 
jazdem szybko zostaje zmącony i zmienia się w dramat, w który uwikłani zostają 
wszyscy bohaterowie. Czarnoksięskie praktyki gościa, których wyuczył się pod- 
czas swojej kilkuletniej podróży i związane z tym zagrożenie, sprawiają nieodpar- 
te wrażenie, że Wschód w tym utworze jest miejscem, skąd pochodzą groźne cza- 
ry, niebezpieczne dla świadomości ludzkiej przedmioty i substancje, melodie zdol- 
ne hipnotyzować i budzić nieznane stany i emocje, a co najbardziej dziwne to fakt, 
że nabyte tam umiejętności pozwalają oprzeć się śmierci. 

W przytoczonych cytatach odnaleźć można wskazówki do takiego inter- 
pretowania przeszłych wyobrażeń dotyczących Orientu, które dotyczą zarówno 
jego geograficznego umiejscowienia, kiedy odnajdujemy go w miejscach uwa- 
żanych przecież za zachód Europy, jak w przypadku Hiszpanii, jak również 
funkcjonowania specyficznych kalek, klisz za pomocą których oddawano to, jak  
w sferze imaginacji wygląda dany jego region – przykładowo powiązania buj- 
nej roślinności z Indiami. Szczególnie istotne jest w tym miejscu podkreślenie, że 
wszelkie wyobrażenia na temat Orientu na przestrzeni całego XIX wieku różnią się  
od siebie zarówno w doborze motywów w poszczególnych epokach, jak i różno- 
rodnym ich nasileniem w poszczególnych krajach europejskich. Inne tematy i krai- 
ny wschodnie wyszczególniane były w kulturze oświeceniowej7, inne w roman- 
tycznej, pozytywistycznej lub modernistycznej. Często nakładały się one na siebie, 
ponieważ droga ich przenikania, zazębiania się jest bardzo złożona. Aby oddać ten 
– rozpatrywany z europejskiego punktu widzenia – splot nawarstwień i żywotnych 
fascynacji Wschodem, który miał wiele płaszczyzn i stopni natężenia z uwagi na fakt, 
że faworyzował różne rejony Orientu i w każdym europejskim kręgu kulturowym 
adaptował inne treści – należy stworzyć nowy termin: „wschodni palimpsest”, który 
jest autorską propozycją, którego nazwa została zainspirowana wybranymi 
lekturami8. 

„Wschodni palimpsest”, który przedstawia rzeczywistość składającą się różnych 
orientalnych odniesień, przeważnie przedmiotów materialnych, aczkolwiek mogą  
za tą celowością ich nagromadzenia stać różne pojęcia natury intelektualnej  
                                                           
6  I. Turgieniew, Pieśń triumfującej miłości, tłum P. Hertz, [w:] Opowieści tajemnicze, wyboru dokonał  
i posłowiem opatrzył A. Semczuk, Książka i Wiedza, Warszawa 1988, s. 234-244. 
7  J. Reychman, Orient w kulturze polskiego Oświecenia, Ossolineum, Wrocław 1964. 
8  Metaforę palimpsestu przedstawiła Teresa Walas w książce zatytułowanej Ku otchłani. Dekadentyzm  
w literaturze polskiej 1890–1905, Kraków 1986. Odwołała się do niej J. Czabanowska-Wróbel w pracy 
dotyczącej baśni młodopolskiej: „Na baśniowy palimpsest składa się: słabo widoczny tekst romantycz- 
ny, naukowy tekst pozytywistycznej nauki i nowe pisane dopiero idee”. J. Czabanowska-Wróbel, Baśń  
w literaturze Młodej Polski, Universitas, Kraków 1996, s. 25. Do tej koncepcji odwołuje się również W. Okoń:  
„W ogóle cały modernistyczny koniec wieku nagle zaczyna «coś tworzyć, coś dodawać nowego» dając 
palimpsestyczne struktury i teksty, poprzez które często przezierają warstwy wcześniejsze, pełne optymiz- 
mu poznawczego i wiary w lepszą przyszłość. Szczerze mówiąc coraz bardziej kusi mnie, aby postrzegać 
przełom XIX i XX wieku jako wielki palimpsest (podkreśl. autorki), na który powołują się ówcześni twórcy  
i filozofowie, krytycy i zwyczajni uczestnicy świata sztuki”. W. Okoń, Chimeryczny koniec wieku, [w:] Już się ma 
pod koniec starożytnemu światu… Zmierzch, schyłek, upadek w historii Sztuki, materiały Seminarium 
Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pod red. M. Poprzęckiej, SHS, Warszawa 1999, s. 186. 
Kolejny fragment dotyczący palimpsestowego ujmowania, tym razem koncepcji dziejów w modernistycz- 
nym dramacie Tadeusza Micińskiego W mrokach złotego pałacu, czyli Bazylissa Teofanu, w ujęciu J. Wróbel: 
„Sposób istnienia teraźniejszości wywiera wpływ nie tylko na przeszłość, ale i na tworzenie się przyszłości, 
która kolie musi «zaczepić się» w swoim sposobie myślenia o tę teraźniejszą fazę. Historyczny czas  
X-wiecznego Bizancjum nie jest jedynym czasem z Bazylissie Teofanu. Odsłania się czas pomniejszy, jakby 
palimpsest dziejów” (podkreśl. autorki). J. Wróbel, Misteria czasu. Problematyka temporalna Tadeusza 
Micińskiego, Universitas, Kraków 1999, s. 81. 
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lub emocjonalnej, może odpowiadać teorii synkretyzmu epoki. M. Podraza-Kwiat- 
kowska, analizując go odwołuje się do Reymontowskiego opowiadania pt. Ko- 
mourasaki. Żałosna historia o pękniętym porcelanowym sercu japońskim i do 
przedstawionej w nim witryny sklepowej, w której przechodzień/czytelnik zauwa- 
ża przedmioty pochodzące z różnych stron świata, co skłania autorkę artykułu  
do stwierdzenia, że stanowią one: „znakomity symbol ówczesnego, tak bardzo 
odczuwanego nadmiaru kultury: cała Europa wydawała się takim antykwaria- 
tem, w którym rolę odświeżającą miały pełnić kultury kultur egzotycznych”9. Jaka 
jest natura owego synkretyzmu10 – czy programowa, czy przypadkowa. Trudno 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi, niemniej jednak tworzy on pojemną kate- 
gorię dla nagromadzonych pojęć, terminów, zapożyczeń – jednej epoki lub do 
określenia charakteru pisarstwa czy cech odosobowości artystycznej. Wpisany  
w jego definicję eklektyzm gatunkowy sprawia, że w analizie wschodnich tema- 
tów nie sposób pominąć – tutaj jedynie wzmiankując – innych fascynacji epoki, 
które wyrażały się w tendencjach klasycyzujących. 

W niejednorodnej gatunkowo i tematycznie twórczości Tadeusza Micińskiego 
powieść Mené-Mené-Thekel. Upharisim!... Quasi una phantasia…11 zajmuje wyjąt- 
kowe miejsce z uwagi na bogactwo w wykorzystaniu elementów kultur wschod- 
nich, które jest tak złożone, że wymaga specjalnej analizy. Niewątpliwie pisarz  
z całą świadomością kształtował swój wielonurtowy przekaz i za każdym razem 
sięgał do innych wątków orientalnych, aby coś przekazać12. Z uwagi na temat 
referatu zostały wybrane przykłady: opis parku i zewnętrznej fasady pałacu głów- 
nego bohatera księcia Jarosława w początkowych scenach powieści, a tak- 
że pewne fragmenty z finalnej sceny fantastycznego balu, którego akcja rozgry- 
wa się zarówno w świecie realnym, jak i fantastycznym. Pierwszy opis rozpoczyna  
się w rozległym otoczeniu jego rodowej siedziby, w którym: „szemrze i migoce 
strumień – tam iskrzy się mozaikowe mauzoleum i chińskie pagody; tam japońskie 
mosty13, wiszące nad stawkami i strumykiem”14. Pozornie mogą one sprawiać 
wrażenie sztucznie zmontowanego synkretycznego założenia parkowego, tym- 
czasem wiadomo, że takie niewielkie elementy, nawiązujące czy kopiujące 

                                                           
9  M. Podraza-Kwiatkowska, Inspiracje japońskie w literaturze Młodej Polski. Rekonesans, „Pamiętnik Lite- 
racki”, z. 2, 1983, s. 67. 
10  O rozważaniach na jego temat zob. C. Suszka, Próba zdefiniowania pojęcia synkretyzmu, [w:]  
W poszukiwaniu utraconej jedni. O synkretyzmie kulturowo-religijnym w twórczości Tadeusza Micińskie- 
go, „Ruch Literacki”, z. 2, 2001, s. 166-168. 
11  Powieść – mimo iż pozostała nieukończona i napisana w więcej niż w jednej redakcji – została wy- 
dana dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym w 1931 roku. M. Głowiński zakwestionował włączenie  
jej w obieg badań historycznoliterackich, ponieważ: „ze względu na spóźnioną publikację od razu wio- 
dły (razem z powieścią Wita-O. B.) one żywot dokumentu, nie brały udziału w procesie historyczno- 
literackim”. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Universitas, Kraków 1997,  
s. 267-268. Jednak zdaniem, z którym wypada się zgodzić, J. Illga odnośnie do tych dwóch powieści:  
„Z punktu widzenia całości dorobku pisarza stanowisko takie wydaje się nieuzasadnione, a ponadto oba 
teksty nie biorąc udziału w owym procesie stanowiły przecież jego rezultat”. J. Illg, Historia w tyglu 
alchemika. „Wita” Tadeusza Micińskiego, [w:] Literatura i historia. Interpretacje, pod red. T. Bubnickiego 
i I. Opackiego, PWN, Uniwersytet Śląski, Warszawa–Kraków–Katowice 1982, s. 147. 
12  Być może pewną inspiracją dla pisarza była twórczość Iwana Turgieniewa, ponieważ Miciński z ca- 
łą pewnością znał nowelę Pieśń triumfującej miłości, sam bowiem stworzył utwór poetycki o takim sa- 
mym tytule. Zob. W. Koschmal, Przekształcenie noweli w poemat prozą. „Pieśń triumfującej miłości”  
I.S. Turgieniewa i T. Micińskiego, [w:] „Rocznik Komisji historycznoliterackiej”, XVIII, 1990, s. 171-176. 
13  Autor niewątpliwie miał do nich upodobanie. Odnajdujemy je także w powieści Wita. 
14  T. Miciński, Mené…, op. cit., s. 57. 
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dosłownie orientalne konstrukcje architektoniczne, były w XVIII wieku i na począt- 
ku XIX modne. Co więcej, istniały również takie założenia ogrodowe na początku  
XX wieku15. Następnie pisarz operuje innym rozumieniem słowa Wschód, kiedy 
opisuje park: „tam sykomora rozpostarła czarniawe gałęzie i z czeremchą się 
plącze, jakoby kozaczyzna ze wschodem…”16. Połączenie słów „czarniawe”  
i „kozaczyzna” przywodzą na myśl słowo „czerń” znane z powieści H. Sienkiewicza  
i odsyła do rzeczywistości wschodnich rubieży XVII-wiecznej Rzeczpospolitej17. 
Odwołania do Orientu Imperium Osmańskiego, niewątpliwie najbliższego XVIII- 
-wiecznej  rzeczywistości poprzez granicę, import towarów i wojny, odnajdujemy  
przy opisie otaczającej majętność przyrody: „Niby dywany tureckie mienią się  
w złoto, purpurę, ametysty i szafiry – te spadające ku błękitnej rzece gąszcza 
drzew”18. Również zewnętrzna fasada pałacu zawiera aluzje do wschodnich 
reminiscencji. Mianowicie balkon, „przedziwnej roboty”, ozdobiony został naj- 
prawdopodobniej mozaiką, na której: „Zielone jaszczurki, szkarłatne motyle i tę- 
czowe kolibry mrowiły się w tej roślinności”19, a przywołany został tu motyw 
wywodzący się z kultury indyjskiej, a raczej z wyobrażeń, które były z nią związa- 
ne: „A gdy słońce zagrało na szklistych liściach, motylach i ptakach, zdało się, że  
to bujna flora indyjska (podkreśl. moje) otoczyła pałac radży”20. 

Sam pałac, „budowla dziwnie fantastyczna i lekka”21, jest miejscem tajemni- 
czym i posiada sale, w których nie funkcjonują prawidła, które można by uznać  
za codzienne i realne22, w którym odnaleźć można zarówno pokój japoński23, jak  

                                                           
15  Zob. J. Bogdanowski, Postać i znaczenie motywów kompozycji dalekowschodnich w parkach 
wschodnich, [w:] Orient i orientalizm w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, 
grudzień 1983, PWN, Warszawa 1986, s. 117-140. 
16  T. Miciński, Mené…, op. cit., s. 57. 
17  O wątkach tureckich w kulturze polskich zob. J. Kieniewicz, Orientalność polska, [w:] Sąsiedzi i inni, 
Czytelnik, Warszawa 1978. 
18  Tureckie fascynacje Orientem powrócą w finalnej scenie balu maskowego, podczas którego: „W tu- 
reckiej komnacie odaliski leniwie wyprężały swe lubieżna kształty…”. Ibidem, s. 221. Już samo ich 
przywołanie przywodzi na myśl romantyczną Odaliskę J.A.D. Ingresa z 1814 roku i jego późniejszą Łaźnię 
turecką powstałą w 1863 roku. 
19  Ibidem, s. 55. 
20  Ibidem. 
21  Ibidem. 
22  W piwnicach główny bohater spotyka swojego sobowtóra. 
23  Pokój ten ma różne interpretacje w literaturze przedmiotu. Dla W. Gutowskiego jest on materializacją  
woli głównego bohatera, ponieważ pojawia się on niejako na życzenie w momencie, kiedy pomyślał  
on o Japonii, bowiem: „Zamek wzmaga fantasmagorie Jarosława i jest zarazem projekcją jego marzeń”.  
W. Gutowski, Burzyciel świątyń i budowniczy nadgwiezdnych miast. O symbolice architektonicznej  
w twórczości Tadeusza Micińskiego, [w:] Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeu- 
sza Micińskiego, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002, s. 311. Dla M. Podrazy-Kwiatkowskiej 
jest on po prostu dowodem swoistej mody na japońszczyznę, która panuje w tym okresie. A nawet wię- 
cej, ponieważ zdaniem autorki japońskie meble czy drobiazgi pełnią określoną funkcję: „Współkształtują  
one [natomiast] – i ta rola warta jest szczególnego wyeksponowania – atmosferę dekadencką” (M. Pod- 
raza-Kwiatkowska, Inspiracje japońskie w literaturze Młodej Polski. Rekonesans, „Pamiętnik Literacki”, z. 2, 
1983, s. 68). Badaczka podkreśla, że jest on wzorowany na pokoju bohatera powieści Huysmansa Na  
wspak. Interpretując fakt, że w pomieszczeniu tym odnajdujemy jeszcze jeden pokój z jedwabnego pa- 
pieru, który po zapaleniu w nim lampy, tworzy czarnoksięską latarnię, badaczka podkreśla, że „Micińskie- 
mu znane były zarówno legendy japońskie (np. o bohaterskich roninach), jak i japońskie drzewo- 
ryty” (Ibidem). Ponieważ jednak według głównego bohatera była „starodawna budowla dziwnie 
fantastyczna”, należy szukać takiej interpretacji, która uwzględniłaby element niecodzienny, jakim jest rodzaj 
niewątpliwie fantastycznego kinematografu. Interpretację badaczki można uzupełnić, znajdując pierwo- 
wzór opisu, gdyż: „…figury roninów, czyli tych 47 panów, którzy pomściwszy obrazę swojego księcia – porżnęli 
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i miejscem, gdzie w finałowej scenie balu, lub raczej maskarady, odnajdujemy 
specyficzną odmianę Orientu, adaptującego do wnętrza również egzotyczną 
roślinność: „…przeszło 600 osób, które tymczasem przechadzały się po ogromnym 
salonie, zmienionym w podzwrotnikowy krajobraz. Palmy – banany – bambusy – oraz 
drzewa cynamonowe, migdałowe – tworzyły pachnący gąszcz24, wśród które- 
go błyszczały czasem złowrogie zielone oczy tygrysa lub metaliczny wzrok grze- 
chotnika. Murzyni, malaje i chińczycy roznosili lekkie przekąski i chłodzące na- 
poje. Fontanna tryskała tysiącznokolorowym światłem mieniąc się w girlandy 
drogich kamieni – dywanów perskich – bukiety kwiatów – lub wstęgą tęczy. Żywy 
gwar napełniał salę – ukryta muzyka cicho przygrywała melodie cejlońskie. Była to 
fantazja wschodu”25 (podkreśl. autorki). Zważywszy jednak na modę kobiecych 
ubiorów, które były prezentowane na balach w latach 1911–1914, a więc dokład- 
nie w tym okresie, kiedy powstawała powieść, inspirowaną quasi-oriental- 
nymi indyjskimi i perskimi fragmentami garderoby26, należy uznać to wnętrze  
i wypełniających je gości za jak najbardziej właściwe dla zaprezentowanej tu  
wizji Orientu, a nawet jak słusznie uznał Miciński – stworzonej tu niewątpliwie  
z absolutną świadomością, a nawet lekko przerysowanej, o czym świadczy 
obecność dzikich zwierząt – właśnie fantazji. Ten sam początek balu, aczkolwiek 
rozpoczęty w dość niecodziennej scenerii, znajduje swoją kontynuację w wy- 
darzeniach o charakterze fantastycznym27. 

Droga, którą dotarła moda na orientalizujące ubiory i na sam tajemniczy, 
barwny Wschód w tym okresie, zaczęła się w Rosji i związana była przede wszyst- 
kim z osobą Sergiusza Diagilewa i kierowanym przez niego zespołem baletowym28. 

                                                                                                                                                   
sobie brzuchy” (T. Miciński, Mené…, op. cit., s. 157) odpowiadają tytułowi japońskiego filmu pt. 47 Sa- 
murajów, co przypomina, jak właściwe jest dla tworzenia opisu przez Micińskiego przywoływanie infor- 

macji pochodzących ze współczesnego mu świata. Ponadto wpływ powieści Huysmansa odnaleźć  
można nie tylko w tym, że w pałacu Jarosława znajduje się japońska komnata. Istotne jest to, że obaj 

bohaterowie zostają „zamknięci” na własne życzenie w określonej, dość odosobnionej przestrzeni budyn- 
ku, która współgra ze stanami psychicznymi zamieszkujących je właścicieli. 

M. Podraza-Kwiatkowska, również w debiutanckiej powieści Micińskiego Nietota, przy opisie zamku księ- 

cia Huberta, podkreśla, że elementy kultury japońskiej współtworzą specyficzną atmosferę budowli, bę- 
dącą mieszaniną „udziwnionego estetyzmu oraz nastroju erotyczno-sadystycznego” (M. Podraza-Kwiat- 

kowska, Inspiracje japońskie…, op. cit., s. 68). Nie jest to jednak jedyny trop w ocenie sposobu przed- 
stawienia Japonii, jej kultury, historii, ponieważ „japońszczyzna” kształtuje także w pisarstwie Micińskiego – 

niewątpliwie z uwagi na toczącą się od 1904 roku wojnę rosyjsko-japońską – „nurt odrodzeńczo- 
-patriotyczny” (ibidem, s. 75-76). 

24  Znowu roślinność pokazana została w splątaniu, tak jak w pierwszych scenach powieści. 
25  T. Miciński, Mené…, op. cit. 
26  A. Sieradzka, Bajadery znad Wisły. Styl orientalny mody kobiecej w Polsce w latach 1911–1914, [w:]  
Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszowej z okazji 25-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warsza- 

wie 15–16 października 1998, Warszawa 2000. 
27  W nowszych badaniach jest on interpretowany za pomocą kategorii groteski. Zob. C. Suszka, Pró- 
ba zdefiniowania pojęcia synkretyzmu, op. cit.; T. Linkner, Maskarada z eleuzyńskiego misterium w po- 

wieści Tadeusza Micińskiego „Mené-Mené-Thekel-Upharisim!...”, [w:] Z problemów prozy – powieść 
inicjacyjna, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Toruń 2003; M. Kurkiewicz, W labiryntach konwencji.  

O prozie Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004. 

28  Zob. A. Sieradzka, Diagilew, Bakst, Poiret – orientalizm w sztuce i modzie początku XX wieku, [w:] Orient  
i orientalizm w sztuce, materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1983, Warsza- 
wa 1986, str, 263-279; A. Sieradzka, Bajadery znad Wisły. Styl orientalny mody kobiecej w Polsce w latach 

1911–1914, [w:] Orient w kulturze polskiej, materiały z sesji jubileuszowej z okazji 25-lecia Muzeum Azji  
i Pacyfiku w Warszawie, 15–16 października 1998, Warszawa 2000, str. 189-201; A. Sieradzka, Tendencje  

w modzie kobiecej w Polsce prze I wojną światową, [w:] Przed wielkim jutrem. Sztuka 1905–1918, materia- 
ły Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie, październik 1990, Warszawa 1993, str. 339-355;  
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Grupa początkowo występowała w Rosji, dopiero jednak po paryskim sukce- 
sie baletu Szecherezada z muzyką Rimskiego-Korsakowa w 1910 roku można 
powiedzieć, że został stworzony dogodny klimat, a nawet pewnego rodza- 
ju szaleństwo na tak specyficznie przedstawiany i odbierany Orient. Nowe środ- 
ki, jakie zostały zastosowane w przekazie skompilowanego przedstawienia Wscho- 
du to: ruch, dźwięk i barwność stroju. Niewątpliwie fenomen popularności baletów 
należy tłumaczyć tym, że: „Zmierzch dominacji secesji w plastyce, powstawa- 
nie nowych kierunków artystycznych, inspirujących się sztuką egzotyczną (fowizm, 
kubizm) lub sięgających do tradycji antycznych, stwarzało podatny grunt dla 
zaprezentowania sztuki rosyjskiej, odbieranej we Francji czy Anglii jako równie daleka 
i egzotyczna, jak japońska, chińska czy arabska”29. Najważniejszym elementem, 
który sprzyjał upowszechnieniu się mody orientalizującej, były postacie aktorek. Nie 
tylko jako pierwsze prezentowały śmiałe niewątpliwie kreacje na scenie w spe- 
cjalnie skomponowanej scenografii, ale też ich towarzyska popularność diw upow- 
szechniała ekstrawagancką modę na pewne wybrane fragmenty garderoby30. 

Zastanawiająca jest obecność orientalnych elementów w tym wielkim założe- 
niu parkowym, jak również w japońskim pokoju w pałacu, a także niezwykła 
stylizacja opisu roślinności w parku i podczas finałowego balu. Z jednej strony mo- 
że stanowić to ilustrację tezy M. Podrazy-Kwiatkowskiej o tworzeniu takich miejsc  
czy obrazów z nagromadzeniem niemal do przesytu przedmiotów lub, co już bę- 
dzie rozwinięciem zagadnienia, trwalszych elementów i większych, takich jak 
elementy architektury lub nawet sugerowanie egzotycznych skojarzeń przez 
wymyślny opis, jak przedstawił to Miciński odnośnie do ogrodu i jego otoczenia. 
Tymczasem można, nie negując tej tezy, próbować szukać takiego wyjaśnienia, za 
którym stoi rzeczywistość, która została tylko opisana (podkreśl. autorki) przez Mi- 
cińskiego. Istniały bowiem na ziemiach polskich już od początku XIX wieku ta- 
kie założenia pałacowe, w których znajdowały się pokoje chińskie, mauretańskie, 
japońskie31. Wpływy egzotyczne widoczne były także w fasadach budowli. Często  
w jednym obiekcie kumulowały się wpływy odzwierciedlające różne tradycje 
architektoniczne. Odzwierciedlenie tej sytuacji obecne jest w literaturze na dwóch 
poziomach: stworzenia opisu realnie istniejących ogrodów z ich lekkimi elementa- 
mi architektonicznymi lub opisów większych obiektów typu pałac, wokół któ- 
rych zakładano te ogrody, i metaforycznego znaczenia związanego z ich obec- 
nością – wyrażającego się w przywołaniu różnych kultur wschodnich ukazanych  
z zawiłym splocie „wschodniego palimpsestu”. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                   
K. Nowakowska-Sito, Świat antyczny i Rosyjskie Sezony w Paryżu (1909–1913), [w:] Przed wielkim jutrem,  
op. cit., str. 239-255. 
29  A. Sieradzka, Diagilew, Bakst, Poiret – orientalizm w sztuce i modzie początku XX wieku, op. cit., s. 264. 
30  Tytułową rolę Szeherezady grała aktorka obdarzona orientalną urodą – Ida Rubinstein. Dla znakomi- 

tego malarza W. Sierowa: „Egipt i Asyria zostały jakimś cudem wskrzeszone w tej niezwykłej kobiecie”,  
a jej taniec miał w sobie „tyle poetyckości Wschodu, ile wcześniej nie można było znaleźć nigdzie  

i u nikogo”. Cyt. za: A. Sieradzka, Diagilew, Bakst, Poiret – orientalizm w sztuce i modzie początku XX wie- 
ku, op. cit., s. 266. 
31  Zob. T. Jaroszewski, Orient w architekturze polskiej XIX wieku, [w:] Orient i orientalizm w sztuce, ma- 
teriały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1983, PWN, Warszawa 1986. 
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