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Anna KO CIO EK

ANDRIEJA MURAWJOWA „CZYTANIE” WENECJI

Komentuj c budow  mostu cz cego „g ówn  ulic ” Wenecji z l dem, Muraw-
jow mia wiadomo , e jest wiadkiem odchodzenia pewnego etapu historii 
Wielkiego Kana u i ca ego miasta. Podkre la , e wkrótce „ca a poezja zniknie 
i proza parowozów za mi” czterna cie wieków s awy Serenissimy. Jednym z jej 
elementów by a bez w tpienia sztuka.

Zbudowana na lagunie i wyspach Wenecja, jedno z najbardziej „magicz-
nych” miast Europy, od zarania swego istnienia fascynowa a podró ników. 
Przyci ga y ich niepowtarzalny charakter Serenissimy, jej specyfi czny uk ad
urbanistyczny oraz pi kno architektury1. Uwa ano Wenecj , spadkobierczyni
dziedzictwa Bizancjum, jednocz c  w sobie kultur  Wschodu i Zachodu, za 
jeden z cudów wiata, za quasi Hierusalem coeleste2. Sta a si  ona cz ci  wy-
obra ni zbiorowej, inspiracj  dla artystów. Wielu przybywaj cych do Wenecji 
utrwala o swoje wra enia na papierze. O „perle Adriatyku” pisano „co najmniej 
od XIII wieku po acinie i w rosn cej liczbie j zyków potocznych”3. Podró e
te zaowocowa y bogatym zbiorem tekstów nale cych do dziedzictwa europej-
skiej humanistyki. W ród opisuj cych fenomen Serenissimy mo na wymieni
mi dzy innymi tak wybitnych twórców, jak: Johann Wolfgang Goethe, George 
Byron, Percy Bysshe Shelley, John Ruskin, Henry James, Charles Baudelaire, 
Ezra Pound, Thomas Mann, Simone Weil czy Mary McCarthy. W gronie tym 
znale li si  tak e Polacy, na przyk ad Jaros aw Iwaszkiewicz, Gustaw Herling-
Grudzi ski, Joanna Pollakówna, Wojciech Karpi ski i Ewa Bie kowska.

Do „wodnego miasta” udawali si  równie  Rosjanie, tworz c „wenecki 
tekst literatury rosyjskiej”4. Jego kszta towanie rozpocz o si  ju  pod koniec 
siedemnastego wieku, wraz z pojawieniem si  zapisków podró nych Piotra 

1 Por. D. Q u i r i n i - P o p  a w s k a, Geneza i rozwój „p ywaj cego miasta-pa stwa” Wenecji,
w: Oblicza wody w kulturze, red. . Burkiewicz, P. Duchli ski, J. Kucharski, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2014, s. 66.

2 Por. S. K o b i e l u s, Niebia ska Jerozolima. Od sacrum miejsca do sacrum modelu, Pallotti-
num, Warszawa 1989, s. 93; M.M. F e r r a c c i o l i, Czwarta krucjata i cesarska sukcesja Wenecji,
t um. J. Syty, M. Salamon, w: IV krucjata. Historia. Reperkusje. Konsekwencje, red. Z.J. Kijas, 
M. Salamon, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 270-273.

3 K. P o m i a n, Wenecja w kulturze europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Sk odowskiej, Lublin 2000, s. 47.

4 Zob. N. M e d n i s, Venecianskij tekst russkoj literatury, http://rassvet.websib.ru/text.htm?no-
=35&id=9.
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To stoja5, wys anego na Zachód przez cara Piotra I. W kolejnym stuleciu o po-
bycie w Wenecji krótko w swoich zapiskach wspomina a ksi na Jekatierina 
Daszkowa6, a Denis Fonwizin „perle Adriatyku” po wi ci  jeden ze swoich 
listów w oskich7.

Na pocz tku dziewi tnastego wieku w poezji rosyjskiej Wenecj  ukazy-
wano w wietle idyllicznym, jako cz  pi knego i egzotycznego wiata ród-
ziemnomorskiego. Co ciekawe, obraz Serenissimy w romantyzmie rosyjskim 
nie powsta  jako odzwierciedlenie wra e  rodzimych podró ników, wi kszo
autorów bowiem nie odwiedza a W och, ale w wyniku recepcji tradycji angiel-
skich, francuskich i niemieckich. Na sposób przedstawiania „per y Adriatyku” 
wp yn a przede wszystkim moda na byronizm. Jednym z najbardziej znanych 
wierszy o Wenecji z tego okresu jest Venecianskaâ no ’ [„Wenecka noc”]8 Iwa-
na Koz owa (1825). W tym w a nie utworze pojawi  si  szereg obrazów, które 
sta y si  typowe dla rosyjskiego poetyckiego tekstu po wi conego opisowi 
tego miasta (na przyk ad gondola, barkarola, ksi yc, noc, cie ). Wiersz zyska
du  popularno , gdy  do s ów poety muzyk  skomponowa  Michai  Glinka. 
Wenecj  s awili równie  inni poeci dziewi tnastego wieku: Aleksandr Puszkin, 
Michai  Lermontow, Piotr Wiaziemski, Fiodor Tiutczew czy Afanasij Fet9.

Andriej Murawjow, yj cy w latach 1806-1874 pisarz religijny, teolog, 
poeta, dramaturg, dzia acz ko cielny i pa stwowy10, w przeciwie stwie do 
wymienionych wy ej twórców dziewi tnastego stulecia pisa  o w asnych
do wiadczeniach. W roku 1845 odby  podró  do W och, a swoje wra enia
z wyprawy na Pó wysep Apeni ski opisa  w dzie ach Rimskie pis’ma [„Listy
rzymskie”] (1846)11 oraz Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam” (1847) [„Dodatki 

5 Zob. Putešestvie stol’nika P. A. Tolstogo po Evrope: 1697-1699, Nauka, Moskva 1992.
6 Por. Zapiski knâgini E. R. Daškovoj, pisannye eû samoj, London 1859, s. 168n., https://rusneb.

ru/catalog/000199_000009_003573764/.
7 Por. D. F o n v i z i n, K rodnym, 17/28 V 1785, w: Pis’ma iz tret’ego zagrani nogo putešestviâ 

(1784-1785), w: ten e, Sobranie so inenij v 2-h t., t. 2, Gosudarstvennoe Izdatel’stvo Hudožestvennoj 
Literatury, Moskva-Leningrad 1959, s. 548n..

8 Zob. I. K o z l o v, Venecianskaâ no ’, w: I. Kozlov, A. Podolinskij, Stihotvoreniâ, Sovetskij 
pisatel’, Leningrad 1936, s. 77-80.

9 Zob. N. M e d n i s, Veneciâ v russkoj literature, NGU, Novosibirsk 1999; I. F e d o r  u k, Kul’-
turnaâ tradiciâ v venecianskih tekstah russkoj literatury, „Studia Wschodnios owia skie” 3(2003), 
s. 127-141; A. K r i n i c y n, M. G a l y š e v a, Venecianskij tekst v russkoj poèzii XIX- XX vekov,
„Litera” 2018, nr 1, s. 29-48, (https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25264). W wieku 
dwudziestym „wenecki tekst literatury rosyjskiej” tworzyli Pawie  Muratow, Anna Achmatowa, 
Aleksandr B ok, Osip Mandelsztam, Josif Brodski i wielu innych.

10  Wi cej na temat jego ycia i sylwetki twórczej oraz duchowej por. A. K o  c i o  e k, Andrzeja 
Murawjowa peregrynacje do kolebek chrze cija stwa (Jerozolima, Rzym, Kijów), Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika, Toru  2020, s. 79-99.

11  Zob. A. M u r a v’e v, Rimskie pis’ma, cz. 1-2, Tipografi â III Otdeleniâ Sob. E. I. V. Kancelârii, 
Sankt-Peterburg 1846. 
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do «Listów rzymskich»”]12. W a nie w tej ostatniej publikacji zamie ci  czte-
ry listy o Wenecji, która sta a si  pierwszym etapem jego w oskich woja y. 
W szkicu otwieraj cym cykl wenecki przedstawi  pisarz Bazylik w. Marka, 
w drugim – Pa ac Do ów, trzeci po wi ci  Wielkiemu Kana owi, a w ostatnim 
zaj  si  Ko cio em prawos awnym w „wodnym mie cie”.

Pierwsze spotkanie Murawjowa z Wenecj  zdominowa  kolor bia y. Poeta 
nie do wiadczy  „b ogos awionej przyrody Po udnia”13, zobaczy  plac wi tego 
Marka pokryty niegiem, a nad nim ciemne chmury zwiastuj ce dalsze opady. 
Przywo ane wy ej sformu owanie „b ogos awiona przyroda Po udnia” nawi zuje 
do sposobu przedstawiania Italii w poezji rosyjskiej pierwszej po owy dziewi t-
nastego wieku. W oskie krajobrazy cieszy y si  wówczas du  popularno ci ,
a w ich opisach obok nieba, wody i zabytków architektonicznych pojawia a si
egzotyczna ro linno : winoro l, drzewa laurowe, cyprysy. Surowemu pejza owi 
Pó nocy, ze niegiem jako jego nieod cznym elementem, przeciwstawiano widoki 
ciep ego Po udnia14. Dla Murawjowa Wenecja, cho   po o ona na pó nocy W och, 
sta a si  uciele nieniem po udniowego krajobrazu. Zapewne dlatego odnotowa ,
nieobecny w ówczesnej poezji rosyjskiej15, zimowy obraz placu wi tego Marka, 
a pokrywaj cy plac „ nie y ca un”16 okre li  jako „rosyjski”17. To bardzo sympto-
matyczne; na Serenissim  patrzy  pisarz przez pryzmat opozycji swój–obcy. 

Murawjow przebywa  w Wenecji nie tyle jako turysta, ile jako pielgrzym, 
który na wszystko patrzy „spostrzegawczym okiem prawos awia”18. Tego sfor-
mu owania pisarz u y  w odniesieniu do swojego sposobu postrzegania Rzymu, 
ale oddaje ono trafnie równie  charakter jego odbioru „per y Adriatyku”. 

W niniejszym szkicu podj ta zostanie próba zaprezentowania Wenecji An-
drieja Murawjowa jako przestrzeni prze ywanej, odczuwanej, a tak e zapisanej 
i utrwalonej, oraz przedstawienia (w formie s ownika) podstawowych elementów 
obrazu miasta w twórczo ci rosyjskiego pisarza. Do realizacji tego celu wykorzy-
stana zostanie metoda semiotyczna, rozumiana w duchu semiotyki miasta rozwi-
janej przez przedstawicieli szko y tartusko-moskiewskiej. Podró nik w swoich 
rozwa aniach zwraca  bowiem uwag  na konieczno  „odczytania” Wenecji, co 

12  Zob. t e n  e, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, Tipografi â III Otdeleniâ Sob. E. I. V. Kan-
celârii, Sankt-Peterburg 1847.

13  Tam e, s. 1. Je li nie podano inaczej, t umaczenie fragmentów tekstów obcoj zycznych 
– A.K.

14  Zob. J. W r ó b l e w s k i, Sever i Ûg v russkoj lirike pervoj poloviny XIX veka, w: Wschód-
-Zachód. S owianie i Niemcy. Kultura. J zyk. Dydaktyka, red. W. Lejczyk, Wydawnictwo Uczelniane 
WSP, S upsk 1998, s. 104-110.

15  Zimow  Wenecj  b dzie pó niej opisywa  mi dzy innymi Josif Brodski (zob. J. B r o d s k i, 
Znak wodny, t um. S. Bara czak, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993).

16  M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 1.
17  Tam e.
18  T e n  e, Rimskie pis’ma, cz. 1, s. 2. 

Andrieja Murawjowa „czytanie” Wenecji



150

koresponduje z postrzeganiem miasta jako heterogenicznego tekstu, zaprezento-
wanym w klasycznej ju  pracy W adimira Toporowa Petersburg i tekst peters-
burski literatury rosyjskiej. Wprowadzenie do tematu19. W toku wywodu badane 
b d  zwi zki mi dzy znakami, rozumianymi jako obiekty materialne i duchowe, 
a ich odbiorc , czyli Murawjowem. W rozwa aniach wykorzystana zostanie tak e
Tatjany Cywjan koncepcja „sygnatur miasta”20 – terminem tym rosyjska badacz-
ka okre li a zestaw cech charakterystycznych dla danego o rodka, podstawowe 
tekstowe miejsca wspólne i formu y stosowane w prezentacji miasta.

OBRAZ WENECJI

W cyklu Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam” Murawjow nazywa  Serenissi-
m  „królow  wód”21, „królow  Adriatyku”22, „woln  cór  Adriatyku”23, „czaro-
dziejk ”24, „córk w. Marka”25. By  przekonany, e ten, kto potrafi  „czyta ” to 
miasto, dostrzega, e jest ono miejscem, w którym krzy owa y si  ró norodne
wp ywy kulturowe i religijne, wp ywy Zachodu i Wschodu, chrze cija stwa
i islamu26. Ich lady mo na odnale  nie tylko w architekturze i malarstwie, ale 
tak e w nauce, w ubiorze do y, nazewnictwie, a nawet w przepisach kulinar-
nych27. Ko cio y i pa ace budowano w stylu bizanty skim, mistrzowie z Kon-
stantynopola uczyli Wenecjan uk adania mozaik oraz obróbki metali i drogich 
kamieni. Wp ywy arabskie uwidoczni y si  w szerokim stosowaniu wielo-
barwnych marmurów, a urowego ornamentu kamiennego oraz w upodobaniu 
do bogatej kolorystyki. Z Zachodu za  zapo yczono styl gotycki. Asymiluj c
wp ywy kultur ró nych krajów, Wenecja nie sta a si  nigdy ich „zlepkiem”, jej 
mieszka cy przetwarzali nabywane od cudzoziemców do wiadczenia na swój 
w asny sposób i podporz dkowali je lokalnym warunkom ycia28.

19  Por. W. T o p o r o w, Petersburg i tekst petersburski literatury rosyjskiej. Wprowadzenie do 
tematu, w: ten e, Miasto i mit, t um. B. y ko, s owo/obraz terytoria, Gda sk 2000, s. 73. Zgodnie 
z koncepcj  Toporowa Wenecj  mo na uzna  za „heterogeniczny tekst, któremu przypisuje si
pewien ogólny sens i na którego podstawie mo na zrekonstruowa  okre lony system znaków, re-
alizowany w tek cie” (tam e).

20  Por. T. C i v’â n, „Zolotaâ golubâtnâ u vody...”. Veneciâ Ahmatovoj na fone drugih russkih Ve-
necij, w: ta , Semioti eskie putešestviâ, Izdatel’stvo Ivana Limbaha, Sankt-Peterburg 2001, s. 41. 

21  M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 74. 
22  Tam e, s. 82.
23  Tam e, s. 85.
24  Tam e, s. 83.
25  Tam e, s. 72, 86.
26  Por. tam e, s. 73.
27  Por. Q u i r i n i - P o p  a w s k a, dz. cyt., s. 66.
28  Por. S. W s i e w o  o  s k a, Wenecja, t um. I. Dulewiczowa, Wydawnictwa Artystyczne 

i Filmowe, Warszawa 1974, s. 11n.
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Do zrekonstruowania Murawjowskiego postrzegania Wenecji wykorzystana 
zostanie wspomniana ju  koncepcja sygnatur miasta, przedstawiona przez Tatjan
Cywjan w pracy „Zolotaâ golubâtnâ u vody...”: Veneciâ Ahmatovoj na fone dru-
gih russkih Venecij29. S ownik  terminów, którymi pos ugiwa a si  poetka Anna 
Achmatowa, przygotowany przez rosyjsk  badaczk , obejmuje dziewi  grup 
tematycznych. S  to: (1) woda i to, co z ni  zwi zane: fala, morze, laguna, kana ,
gondola, ódka; (2) l d: nadbrze a, mosty, kamie , marmur; (3) toponimy, nazwy 
ulic i placów: Adriatyk, Wielki Kana , Rialto, Lido, plac w. Marka, Piazetta, Most 
Westchnie ; (4) zabytki architektoniczne: budynki, pa ace, kolumna z weneckim 
lwem, Wie a Zegarowa, Pa ac Do ów, Bazylika w. Marka, Z oty Dom; (5) Obrazy 
i malarze: mozaika, ikonostas w Bazylice w. Marka, Bellini, Veronese, Tintoretto, 
Tycjan; (6) osoby: do a, gondolier lub przewo nik, kupiec, rybak; (7) historyczne 
realia kulturowe i (lub) artefakty: karnawa , szk o, lustro, koronka, maska (bautta); 
(8) muzyka: kancona, barkarola, mandolina, gitara; (9) kolory, epitety: zielony, 
niebieski, czarny, z oty, koronkowy, wzorzysty, szklany30.

Aby zaprezentowa  formu y charakterystyczne dla obrazu Wenecji Mu-
rawjowa, z przedstawionych wy ej grup tematycznych wyró nionych przez 
Cywjan wykorzysta am te, które mo na odnale  w utworze Pribavleniâ k 
„Rimskim pis’mam”, dopisa am sygnatury charakterystyczne dla widzenia 
Serenissimy przez rosyjskiego pisarza, a nast pnie wszystkie podzieli am na 
trzy cz ci. Klasyfi kacja uwzgl dniaj ca krajobrazow , kulturowo-symbolicz-
n  i j zykowo-stylistyczn  charakterystyk  Murawjowskiej Wenecji powsta a
z inspiracji Toporowa. Badacz ten, tworz c paradygmat tekstu Petersburskiego, 
zwraca  uwag  na elementy odnosz ce si  do sfery przyrodniczej, materialno-
-duchowej, duchowo-kulturowej, i historycznej oraz na sposób j zykowego
kodowania podstawowych sk adników tekstu Petersburskiego31.

Cechy swoiste Wenecji Murawjowa mo na zatem przedstawi  w nast puj cy 
sposób: (1) Krajobrazowa charakterystyka miasta: woda i to, co z ni  zwi zane 
(woda, fala, morze, mg a, kana , gondola, mewa); l d (nadbrze a, mosty, kamie ,
marmur, wi tynie, pa ace); pora dnia (ksi ycowa noc). (2) Kulturowo-sym-
boliczna charakterystyka miasta: toponimy (Adriatyk, Bizancjum, Konstanty-
nopol) i topografi a miasta – nazwy ulic, placów, zabytków architektonicznych 
(Wielki Kana , Rialto, plac w. Marka, Bazylika w. Marka, Pa ac Do ów, Most 
Westchnie ); osoby ( w. Marek, do a, gondolier, kupiec; arty ci: Paolo Verone-
se, Jacopo Tintoretto, Tycjan, Paris Bordone, Francesco Bassano, Jacopo Palma 
starszy, Jacopo Palma m odszy, Andrea Vicentino); historyczne, kulturowe oraz 
religijne realia i artefakty (lustro, koronka, relikwie, dziedzictwo bizanty skie, 

29  Por. C i v’â n, dz. cyt., s. 40n. 
30  Por. tam e, s. 43n. 
31  Por. T o p o r o w, dz. cyt., s. 78-103, 131-142.
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prawos awie, Wenecja jako grabie ca, sprz ty liturgiczne, zderzenie kultur i tra-
dycji; dzie a sztuki: mozaiki, freski, obrazy, rze by; muzyka: pie ni, oktawy 
Tassa, plusk fal; konteksty symboliczne: sen, mier , trup, pustynia). (3) J -
zykowo-stylistyczne rodki charakterystyki miasta: epitety (b kitny, czarny, 
z oty, koronkowy, marmurowy, cudowny, urzekaj cy, wspania y, nadzwyczaj-
ny); peryfrazy (królowa wód, królowa Adriatyku, wolna córa Adriatyku, córka 
w. Marka); oksymoron ( ywy trup); opozycja: swój–obcy.

Wspó czesny w oski fi lozof Giorgio Agamben sygnatury traktuje jako cech
widmowo ci Wenecji: ,,Z czego zrobione jest widmo? Ze znaków, a dok adniej 
z sygnatur, czyli ze znaków, cyfr i monogramów, które czas ryje na powierzchni 
rzeczy. Widmo zawsze nosi na sobie dat , jest wi c istot  prawdziwie histo-
ryczn . Dlatego stare miasta s  w najwy szym stopniu miejscem sygnatur, 
które fl âneur – spaceruj cy bez celu, odczytuje jakby w roztargnieniu podczas 
swoich beztroskich przechadzek, a kiepscy konserwatorzy, którzy banalizuj
i ujednolicaj  europejskie miasta, te sygnatury zacieraj , czyni  je nieczytel-
nymi. I dlatego miasta – zw aszcza Wenecja – podobne s  do snów. We nie
bowiem ka da rzecz puszcza oko do ni cego, ka de stworzenie opatrzone jest 
sygnatur , dzi ki której znaczy wi cej, ni  mog yby kiedykolwiek wyrazi  jego 
rysy, gesty i s owa”32. W uj ciu Agambena widmowo  mo e by  form ycia
po miertnego albo uzupe niaj cego, „które zaczyna si  dopiero wtedy, kiedy 
wszystko si  sko czy o”33, b d  form  pozorn , rodz c  si  z „nieakceptowania 
w asnego stanu, z wyparcia si  go, aby udawa  za wszelk  cen , e ma si  nadal 
cia o i ci ar”34. Miasto opisywane przez Murawjowa to „pozagrobowa dzie-
dzina czasu minionego”35. Pisarza interesowa y przede wszystkim bizantyjskie 
i prawos awne korzenie to samo ci Serenissimy, dlatego mo na j  okre li  jako 
utracon  prawos awn  Wenecj . Poniewa  Najja niejsza od pocz tku swego 
istnienia by a ci le zwi zana z morzem i od niego uzale niona w aspekcie 
gospodarczym i politycznym, w Murawjowa opisach Wenecji niejednokrotnie 
pojawiaj  si  ró ne s owa zwi zane z wod : „morze”, „fale”, „mg a”, „kana y”, 
nazywane „wodnymi y ami miasta”36, i oczywi cie „gondole”. Poeta zach ca
do korzystania z nich zarówno noc , jak i w dzie . Wody Wenecji okre la  jako 

32  G. A g a m b e n, O zaletach i niedogodno ciach ycia w ród widm, w: ten e, Nago ,
t um. K. aboklicki, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2000, s. 48n. Teori  sygnatur fi lozof szerzej 
omówi  w pracy Teoria delle segnature (zob. t e n  e, Teoria delle segnature, w: ten e, Signatura 
rerum. Sul metodo, Bollati Boringhieri, Torino 2008, s. 35-82).

33  T e n  e, O zaletach i niedogodno ciach ycia w ród widm, s. 50.
34  Tam e, s. 50.
35  M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 72.
36  Tam e, s. 74.
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ciche, a upajaj cy plusk fal Adriatyku odbiera  jako piew o s awie miasta, która 
przemin a37. Ponadto wspomina  o krzyku mew, a wi c ptaków wodnych.

S owa z zakresu pola semantycznego wyrazu  „l d” („nadbrze a”, „mo-
sty”, „kamienie”, „marmur”) równie  odnajdujemy w tek cie Murawjowa. 
Pojawiaj  si  tam marmurowe p yty, ciany, stopnie czy brzegi, bia y i ró owy
marmur Pa acu Do ów, kamienne mosty. Most Rialto w opisie poety jawi 
si  niczym kamienny diadem wie cz cy Wielki Kana 38. Pisarz w drowa  po 
nadbrze ach, odwiedza  wzniesione tam wi tynie i pa ace. Temu, kto chcia by
nasyci  wzrok bogactwem marmurów, radzi  uda  si  do ko cio a karmelitów 
bosych pod wezwaniem Naj wi tszej Marii Panny z Nazaretu (popularnie 
nazywanego chiesa degli Scalzi)39.

W tek cie rosyjskiego pisarza cz sto spotykamy toponimy (Adriatyk, Bi-
zancjum, Konstantynopol), nazwy ulic, placów, zabytków architektonicznych. 
Jak inni przybywaj cy do „wodnego miasta”, podziwia  plac w. Marka (oczy-
wi cie wspomina  i o go biach), Bazylik w. Marka, Pa ac Do ów, Wielki 
Kana , Rialto, Most Westchnie .

Znamienne, e „czytanie” Wenecji, a zarazem ca ej Italii Murawjow roz-
pocz  od Bazyliki w. Marka, a dok adniej od s ów z ksi gi trzymanej przez 
skrzydlatego lwa: „Pax tibi, Marce, evangelista meus” (Pokój z Tob , Marku, 
mój ewangelisto)40. Legend  o g oszeniu przez w. Marka Dobrej Nowiny na 
brzegach Adriatyku poeta zna  prawdopodobnie z zapisu kronikarskiego. Mo na 
domniemywa , e by  to wyci g z kroniki weneckiej, jaki otrzyma  on od pos u-
guj cego w cerkwi pod wezwaniem w. Jerzego ojca Mazarachiego41. Zgodnie 
z legend  Marek po raz pierwszy pojawi  si  na weneckiej lagunie wraz ze swo-
im uczniem Hermagorasem podczas jednej z wypraw misyjnych, oko o roku 
60, gdy w trakcie podró y morskiej zaskoczy a ich burza i zmusi a do szukania 
schronienia. Markowi mia  si  ukaza  anio , oznajmiaj c, e w miejscu, w którym 
si  znajduje, powstanie wspania e miasto z wielk  bazylik , gdzie Ewangelista 
znajdzie spoczynek, a jego relikwie b d  czczone przez wszystkich chrze cijan. 
Wed ug tradycji anio  zwróci  si  do przysz ego wi tego s owami: „Pax tibi, 
Marce, evangelista meus: hic requiescet corpus tuum” (Pokój z tob , Marku, mój 
ewangelisto: tutaj odpocznie twoje cia o)42.

37  Por. tam e, s. 86.
38  Por. tam e, s. 82.
39  Por. tam e, s. 85.
40  Por. tam e, s. 1.
41  Por. tam e, s. 105. Murawjow zanotowa , e informacje na temat szcz tków w. Saby uzyska ,

czytaj c wyci g z kroniki otrzymany od tego w a nie duchownego. Prawdopodobnie wi kszo
wiadomo ci zaczerpn  z tego dokumentu, cho  nie mo na wykluczy , e korzysta  tak e z innych 
róde  pisanych.

42  Por. W. S z y s z k o w s k i, Wenecja. Dzieje Republiki. 926-1797, Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu, Toru  1994, s. 5; J. B o l e w s k i, Co po Wenecji... ladami artystów i wi tych, Wydaw-
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Murawjow, dbaj c o „uwiarygodnienie” swoich zapisków, zgodnie z zasad
wprowadzon  do literatury podró niczej w dwunastym wieku przez ihume-
na Daniela43, przywo ywa  miejscowe legendy. Uwa a  je za „mi e sercu”44,
nie zajmowa  si  jednak dociekaniem ich prawdziwo ci. Legend  o g oszeniu
Ewangelii przez w. Marka na brzegach Adriatyku musia  uzna  za wa n ,
skoro swój cykl wenecki rozpocz  w a nie od s ów anio a skierowanych do 
Ewangelisty. Przypomnia  równie , e w. Marek, pos any przez w. Piotra do 
Aleksandrii, zostawi  na lagunie Hermagorasa, który otrzyma  godno  biskupa 
Akwilei45. „Dlatego – pisa  Murawjow – serce nowej republiki, która powsta a
na wyspach Adriatyku, zawsze ci y o ku Ewangeli cie, a jednym z pierwszych 
niezwyk ych jej czynów, które za spraw  imienia w. Marka na d ugie wieki 
umocni y jej s aw , by o przeniesienie z Aleksandrii jego relikwii”46.

Wed ug legendy w roku 828 lub 829 kupcy weneccy: Buono z Malamocco, 
Rustico z Torcello oraz Stauracio, wbrew bizanty skim zakazom handluj cy
z Egiptem, przybyli do Aleksandrii po tym, jak kalif zdewastowa  ko ció ,
w którym znajdowa o si  cia o w. Marka. Aby nie zosta o sprofanowane, wy-
kradli je ze wi tyni i wywie li z miasta w koszu, przykryte wieprzowin , co 
mia o uniemo liwi  przeszukanie muzu ma skim stra nikom. Przenie li je na 
swój statek, umie cili w drewnianej skrzyni, któr  równie  przykryli mi sem
wieprzowym, a nast pnie przetransportowali relikwie do Wenecji47.

Przytaczaj c t  drug  legend , Murawjow podawa  wiele szczegó ów. 
Wyja nia , e w adca Egiptu chcia  zniszczy  ko ció , gdzie spoczywa o cia o
w. Marka, eby wykorzysta  kamienie do budowy pa acu. Pisa  te  o dwóch 

nictwo wi tego Wojciecha, Pozna  2010, s. 212. w. Marek zosta  patronem Wenecji, a skrzydlaty 
lew herbem republiki. Na bazylice przytrzymuje on otwart  ksi g  z wyrytymi s owami anio a, 
a dok adniej – z pierwsz  ich cz ci .

43  Por. U. W ó j c i c k a, Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Wydawnictwo WSP, Byd-
goszcz 1990, s. 104n.; t a , Literatura staroruska z elementami historii i kultury dawnej Rusi, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 106; J. G r z e m b o w s k a, 
K. P i e t k i e w i c z, Ihumen Daniel i jego dzie o, w: Ihumena Daniela z ziemi ruskiej pielgrzymka 
do Ziemi wi tej, t um. K. Pietkiewicz, red. J. Grzembowska, K. Pietkiewicz, Wydawnictwo Po-
zna skie, Pozna  2003, s. 46.

44  M u r a v’e v, Rimskie pis’ma, cz. 1, s. 35. 
45  Obok biskupstwa w Akwilei (od roku 586 patriarchatu) pojawi o si  biskupstwo (a pó niej 

patriarchat) w Grado. Mi dzy tymi o rodkami przez wiele wieków trwa a rywalizacja. Akwileja 
powo ywa a si  na zwi zki ze w. Markiem, wedle tradycji to on mia  tam za o y  biskupstwo. 
Terytorialnie diecezja Akwilei obejmowa a l d sta y, a Grado – Istri  i laguny. Przeniesienie tronu 
arcybiskupiego z Grado do Serenissimy nast pi o w roku 1045, ale dopiero w pi tnastym wie-
ku zatwierdzone zosta o przez papie a. W roku 1451 powsta  odr bny patriarchat wenecki (por. 
S z y s z k o w s k i, dz. cyt, s. 14n.; M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 19).

46  M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 7.
47  Por. G. W e i g e l, E. L e v, S. W e i g e l, Rzymskie pielgrzymowanie. Ko cio y stacyjne Rzy-

mu, t um. G. Gomola, A. Gomola, Wydawnictwo M, Kraków 2014, s. 202; P. A c k r o y d, Wenecja. 
Biografi a, t um. T. Biero , Zysk i S-ka Wydawnictwo, Pozna  2009, s. 51.
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mnichach, stra nikach grobu, którzy zdecydowali si  pomóc kupcom. Mni-
chowi towarzysz cemu relikwiom na statku ukaza  si  Ewangelista, nakazuj c
opu ci agle, by ód  nie rozbi a si  o ska 48. Przykrycie cia a w. Marka 
mi sem wieprzowym pisarz uzna  jednak za niew a ciwe49. Wspomnia  te ,
e scena przeniesienia cia a wi tego zosta a przedstawiona na frontonie we-

neckiej bazyliki50.
W redniowieczu istnia y trzy sposoby pozyskania relikwii: otrzymanie 

ich w darze, zakupienie i kradzie . Furtum sacrum (kradzie  z motywów po-
bo nych) traktowano jako bardziej uprzywilejowany od handlu sposób zdo-
bycia szcz tków wi tych. Za szczególnie uzasadnione uwa ano potajemne 
zabranie relikwii z miejsca, gdzie ich cze  by a zagro ona. Dzia ania takie 
uznawano wr cz za wype nienie woli wi tego, zak adano bowiem, e gdyby 
nie zgadza  si  on na przeniesienie, to by by w stanie je powstrzyma , stra-
sz c lub karz c sprawców czynu. Od dwunastego wieku kradzie e takie coraz 
cz ciej pot piano jako wi tokradcze,  a w trzynastym wieku grozi a ju  za 
nie ekskomunika51.

Zdobycie relikwii w. Marka wzmocni o pozycj  Wenecji jako stolicy two-
rz cego si  pa stwa52. Histori  ich pozyskania Ewa Bie kowska nazwa a arcy-
dzie em „my lenia perspektywicznego”53 i mitem politycznym54. Podkre la a
wymiar genealogiczny przywo anych wy ej legend i ich funkcj  legitymizu-
j c  – poprzez opowie  o nawracaniu Wenetów i spotkaniu z anio em posta
wi tego zosta a zespolona z losem miasta jeszcze przed jego za o eniem55,

a zdobycie relikwii Ewangelisty w dziewi tym wieku sta o si  „usprawie-
dliwieniem d e  do niezawis o ci, a tak e ca ego programu politycznego, 
którego zasad  b dzie parcie na wschód”56.

Murawjow wzmiankowa , e zniszczono wi tyni  dotychczasowego 
opiekuna miasta, czyli Greka Teodora, i wzniesiono now , a po uko czeniu

48  Por. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 8.
49  Por. tam e,  s. 8n.
50  Por. tam e, s. 9.
51  Por. M. S t a r n a w s k a, wi tych ycie po yciu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach 

polskich w redniowieczu, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, s. 140, 161n.; N. O h l e r, ycie 
pielgrzymów w redniowieczu. Mi dzy modlitwa a przygod , t um. M. Ruta, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2000, s. 52n.

52  Por. A c k r o y d, dz. cyt., s. 52-55; P o m i a n, dz. cyt., s. 9; Q u i r i n i - P o p  a w s k a, 
dz. cyt., s. 56n.; W e i g e l, L e v, W e i g e l, dz. cyt., s. 202.

53  E. B i e  k o w s k a, Co mówi  kamienie Wenecji, s owo/obraz terytoria, Gda sk 2002, 
s. 171. 

54  Por. tam e, s. 172. 
55  Por. tam e.
56  Tam e.
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budowy przeniesiono do niej  relikwie nowego patrona57. Akt ten mia  znacze-
nie symboliczne, oznacza  bowiem uniezale nienie si  od Bizancjum. Obiekt 
sakralny wybudowany na polecenie do y Giustiniana Participazia w roku 976 
strawi  jednak po ar. Pisarz odnotowa , e wzniesiono now wi tyni , jeszcze 
wspanialsz  od wcze niejszej. Poniewa  budowali j  mistrzowie sprowadzeni 
w tym celu z Konstantynopola, zarówno jej wygl d zewn trzny, jak i wystrój 
wewn trza nosz lady wp ywów bizanty skich; zdaniem Murawjowa ba-
zylika przypomina a wi tyni  Hagia Sophia58. W dziele Pis’ma s Vostoka, 
ot 1849-1850 godov pisarz odnotowa , e Bazylik w. Marka wzniesiono 
cz ciowo na wzór ko cio a w Konstantynopolu59. Zapewne dlatego czu  si
w niej rzeczywi cie jak w wi tyni, cho  innego wyznania60; ogarn o go tam 
uczucie podziwu, którego nie do wiadczy  w Bazylice w. Piotra w Rzymie61.
Opisuj c pó niej katedr  w Mediolanie, stwierdzi , e w weneckiej wi tyni
towarzyszy o mu „s odkie, przyjazne wra enie”62.

Bazylika w. Marka zbudowana zosta a na planie krzy a greckiego i zwie -
czono j  pi cioma kopu ami. Pomys  uk adu zaczerpni to z niezachowanego 
ko cio a wi tych Aposto ów w Konstantynopolu63, gdzie spoczywa y szcz tki
w. ukasza. Wenecjanie pragn li bowiem, aby „ich” g osiciel Dobrej Nowiny 

uhonorowany zosta  równie godn wi tyni , jak ewangelista ukasz. Kiero-
wano si  tak e ambicj  stworzenia najpi kniejszej wi tyni, jak  kiedykol-
wiek widziano. Prace budowlane sfi nalizowano w roku 1071, dwadzie cia trzy 
lata pó niej nast pi a uroczysta konsekracja bazyliki. Uznano j  za ofi cjalny 
ko ció  miasta. Budowa wi tyni nie zosta a jednak ca kowicie zako czona,
trwa a przez kilka nast pnych stuleci – kolejne pokolenia wprowadza y do niej 
nowe elementy. Ko ció  zdobiono i wzbogacano skarbami, które Wenecjanie 
sprowadzali z podleg ych krajów64. Na polecenie do y Domenica Selvy ka dy
powracaj cy statek wenecki – co w swoim tek cie podkre la  Murawjow – 
musia  przywie  dar do ozdoby Bazyliki w. Marka, dzi ki czemu budowla 
wype nia a si  cennymi przedmiotami65. Skutkowa o to ró norodno ci  styli-

57  Por. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 9.
58  Por. tam e, s. 10.
59  Por. t e n  e, Pis’ma s Vostoka, ot 1849-1850 godov, Tipografi â III Otdeleniâ Sob. E. I. V. Kan-

celârii, Sankt-Petersburg 1851, cz. 1, s. 6.
60  Por. t e n  e, Rimskie pis’ma, cz. 1, s. 9.
61  Por. K o  c i o  e k, dz. cyt., s. 189n. 
62  M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 115.
63  Na temat zniszczeniu tego ko cio a przez Turków por. t e n  e, Pis’ma s Vostoka, ot 1849-

-1850 godov, Tipografi â III Otdeleniâ Sob. E. I. V. Kancelârii, Sankt-Petersburg 1851, cz. 2, s. 335n.
64  Por. B. M a l i n o w s k a - P e t e l e n z, La Serenissima. Rzecz o pi knie, to samo ci i magii 

miasta, w: Wenecja. Potencja , red. M. Jagie o-Kowalczyk, Wydawnictwo Politechniki Krakow-
skiej, Kraków 2017, s. 48; W s i e w o  o  s k a, dz. cyt., s. 18-22.

65  Por. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 26n.
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styczn  detali architektonicznych – pochodz cych z ró nych miejsc i wyko-
nanych na przestrzeni setek lat. 

Murawjow dok adnie opisa  histori , wygl d zewn trzny i wewn trze
wi tyni, w której „walczy Zachód ze Wschodem”66. Zwraca  uwag  na jej 

elementy bizanty skie i gotyckie. O wspomnianej wy ej rze bie trzymaj -
cego ksi g  uskrzydlonego z otego lwa, przywiezionej z Egiptu, napisa , e
wnosi ona do budowli „ ywio  arabski”67. Z dezaprobat  pisarza spotka o si
usytuowanie nad g ównym portalem czterech odlanych z br zu koni – okre li
je mianem „okropnej ozdoby”68 obiektu sakralnego. Nawi zuj c do historii 
rumaków Lizypa69, z pewn  satysfakcj  odnotowa , e za spraw  Napoleona 
konie „gorzko odp aci y Wenecji za ha b  Bizancjum i s aw lepego wodza 
Dandolo”70.

Jak dowiadujemy si  z relacji Murawjowa, kiedy wszed  on do rodka
bazyliki i zmierza  w kierunku o tarza, odczuwa  rado , wystrój wi tyni
przypomina  mu bowiem cerkiew, ale gdy zamiast klasycznego rosyjskiego 
ikonostasu zobaczy  kolumnad  z rze bami aposto ów, jego „serce cisn o
si ”71. Ponadto za kolumnad , uznawan  za wcze niejsz  wersj  ikonostasu, 
zobaczy  o tarz ukradziony z Konstantynopola, ze wi tyni Hagia Sophia. 
W sposób metaforyczny pisarz stwierdzi , e San Marco otwiera swoje obj -
cia, by przyj  wiernych pod bizanty ski dach, ale wewn trz szybko si  oni 
przekonuj , e nie s  w Konstantynopolu, ale w mie cie, które przyw aszczy o
sobie jego dobra72. Bazylik  okre li  mianem skarbnicy zwyci stw Wenecji73.
Nie tylko jednak widok wywiezionych ze stolicy Bizancjum zabytków sta  si
przyczyn  jego rozczarowania. Brakowa o mu „sztuki s owa, która jest najlep-
sz  ozdob  cz owieka”74. Mo na przypuszcza , e Murawjow by wiadkiem
tak zwanej cichej mszy trydenckiej, podczas której jedynie asysta liturgiczna 
odpowiada a na wezwania kap ana. Brak s owa odczu  szczególnie dotkliwie 

66  Tam e, s. 2.
67  Tam e.
68  Tam e, s. 3.
69  Rumaki Lizypa zdobi y bram  hipodromu w Konstantynopolu od czasów Konstantyna Wiel-

kiego. Po zdobyciu miasta w roku 1204 do a Enrico Dandolo nakaza  przewie  je do Wenecji 
i umie ci  na fasadzie Bazyliki w. Marka. Stanowi y symbol wolno ci republiki. W roku 1797 
Napoleon zabra  je do Pary a, by uczyni  z nich ozdob uku Triumfalnego. Zosta y zwrócone 
osiem lat pó niej (por. W s i e w o  o  s k a, dz. cyt., s. 26n.).

70  M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 4.
71  Por. tam e, s. 5.
72 Por. tam e, s. 32. O wywo eniu ró nych przedmiotów ze wi tyni Hagia Sophia Murawjow 

wspomina  tak e w innym miejscu (por. t e n  e, Pis’ma s Vostoka, ot 1849-1850 godov, cz. 1, 
s. 21).

73  Por. t e n  e, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 26.
74  Tam e, s. 6.
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nad grobem w. Marka, g osiciela Dobrej Nowiny75 – opis tego do wiadcze-
nia jest niezwykle sugestywny i nacechowany emocjonalnie: „Serce moje si
cisn o, jakby obca r ka nagle zgniot a je w mej piersi i st umi a pocz tkowy

zachwyt”76. Pisarz wyzna , e dopiero po mszy, w modlitwie osobistej nad 
relikwiami Ewangelisty, odzyska  wewn trzny spokój77.

W swoich wspomnieniach Murawjow prezentuje zatem ambiwalentny 
stosunek do Bazyliki w. Marka. Podziwia  ten obiekt sakralny, na ka dym
kroku dostrzega  co  bliskiego osobie prawos awnej, ale jednocze nie odczu-
wa  jego obco . Zauwa y , e przechowywane w wi tyni utensylia  sakralne 
nie by y u ywane podczas liturgii, nie pe ni y wi c swoich podstawowych 
funkcji. Przedmioty te okre li  jako bliskie i wi te, zarazem jednak – jak 
pisa  – odstr cza a go od nich „obczyzna”78. W Murawjowa opisie „wodnego 
miasta” wa na jest zatem opozycja: swoje (bliskie, prawos awne) – cudze. Jak 
pisa , w wi tyni wszystko przypomina o mu, e nie jest w Konstantynopolu, 
i by o to dla niego trudne do wiadczenie79.

Canale Grande, g ówny trakt komunikacyjny Wenecji, nazwa  Murawjow 
„królewsk  wilgotn  drog  miasta”80, której koron  stanowi „kamienny dia-
dem”81 mostu Rialto. Wielki Kana  pisarz postrzega  jako o  nie tylko komu-
nikacyjn , ale i kompozycyjn , wokó  niej wzniesiono bowiem najpi kniejsze
obiekty sakralne i wieckie82, które podziwia  podczas w drówek po mie cie.
Odbicia ko cio ów i pa aców na powierzchni wody porówna  do zjaw, którymi 
„czarodziejka Wenecja” wabi p yn cych gondol 83. Komentuj c budow  mostu 

cz cego „g ówn  ulic ” Wenecji z l dem84, Murawjow mia wiadomo , e
jest wiadkiem odchodzenia pewnego etapu historii Wielkiego Kana u i ca ego
miasta. Podkre la , e wkrótce „ca a poezja zniknie i proza parowozów za mi”
czterna cie wieków s awy Serenissimy85. Jednym z jej elementów by a bez 
w tpienia sztuka.

W swoich rozwa aniach rosyjski pisarz wiele uwagi po wi ci  mozaikom, 
freskom i rze bom w Bazylice w. Marka oraz  obrazom w Pa acu Do ów. 
Sale, w których odbywa y si  posiedzenia w adz pa stwowych, ozdobione 
zosta y pracami najwybitniejszych mistrzów weneckich – Murawjow zwraca 

75  Por. tam e, s. 5.
76  Tam e.
77  Por. tam e, s. 6.
78  Tam e, s. 39.
79  Por. tam e,  s. 6.
80  Tam e, s. 82.
81  Tam e.
82  Por. M a l i n o w s k a - P e t e l e n z, dz. cyt., s. 32.
83  Por. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 83.
84  Budow  mostu uko czono w roku 1846 (por. W s i e w o  o  s k a, dz. cyt., s. 113).
85  Por. tam e, s. 85.
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uwag  na Triumf Wenecji86 Jacopa Tintoretta87 oraz Apoteoz  Wenecji88 Pa-
ola Veronesego89. W cyklu epistolarnym rosyjskiego pisarza niejednokrotnie 
pojawiaj  si  tak e nazwiska innych malarzy (jak na przyk ad Tycjan, Paris 
Bordone, Francesco Bassano, Jacopo Palma starszy, Jacopo Palma m odszy, 
Andrea Vicentino), jego zdawkowe refl eksje na temat mistrzostwa wenec-
kich twórców, niepoparte wnikliw  analiz  ich dzie , trudno jednak uzna
za przemy lenia na miar  Johna Ruskina czy Paw a Muratowa. Murawjow 
w krótkich opisach obrazów jedynie wymienia przedstawione na nich postaci 
i wydarzenia. Wspominaj c, e w ko ciele pod wezwaniem w. Zachariasza 
znajduj  si  wspania e malowid a, nie wymienia ani jednego z nich, nawet 
s ynnej Madonny z Dzieci tkiem w otoczeniu wi tych90 p dzla Giovanniego 
Belliniego, któr  musia  przecie  widzie  w o tarzu wi tyni.

Z osób swoistych dla Wenecji w dziele Murawjowa najcz ciej spotykamy 
postaci przywo ywanego ju  patrona miasta w. Marka, gondoliera i do y. 
W rosyjskiej poezji romantycznej gondolier by  nieod cznym elementem 
obrazu Wenecji. Murawjow zanotowa , e w Italii pod a ladami Torquata 
Tassa, poczynaj c od Wenecji, w której gondolierzy piewali „jego oktawy”91,
a  po pachn ce cytrynami Sorrento, rodzinne miasto w oskiego twórcy. Mu-
rawjow niejednokrotnie korzysta  z us ug gondolierów wykonuj cych oktawy 
Tassa, czyli strofy jego s ynnej Jerozolimy wyzwolonej (1581)92. Podziwiali ich 
podró nicy z ró nych krajów Europy, piew gondolierów, jako integralny ele-
ment kolorytu Wenecji, sta  si  za  jednym z ulubionych tematów europejskiej, 
a szczególnie rosyjskiej poezji romantycznej. Motyw ten obecny by  mi dzy
innymi w twórczo ci Aleksandra Puszkina, Iwana Koz owa i Jewgenija Bo-
raty skiego93.

Murawjow pisa  te  o do ach, w szczególno ci w kontek cie ich zas ug dla 
republiki. W jego rozwa aniach pojawiali si  mi dzy innymi Andrea Dandolo, 

86  Jacopo Tintoretto, Tryumf Wenecji, 1584, Pa ac Do ów, Wenecja.
87  Por. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 57.
88  Paolo Veronese, Apoteoza Wenecji, 1585, Pa ac Do ów, Wenecja.
89  Por. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 51n.
90  Giovanni Bellini, Madonna z Dzieci tkiem w otoczeniu wi tych, 1505, ko có  San Zaccaria, 

Wenecja.
91  M u r a v’e v, Rimskie pis’ma, cz. 1, s. 114.
92  Zob. T. T a s s o, Jerozolima wyzwolona, t um. P. Kochanowski, Krakowska Spó ka Wy-

dawnicza, 1923
93  Wi cej o zwyczaju piewania przez gondolierów strof Tassa oraz wykorzystaniu tego motywu 

w literaturze zob. P. G o r o h o v a, «Napev Torkvatovyh oktav» (ob odnoj ital’ânskoj teme v russkoj 
poèzii pervoj poloviny XIX veka), w: Russkaâ literatura i zarubežnoe iskusstvo. Sbornik issledova-
nij i materialov, red. M. Alekseev, R. Danilevskij, Izdatel’stvo Nauka, Leningrad 1986, s. 82-123; 
W. K u b a c k i, Zwrotki Tassa na weneckich lagunach, w: Ksi ga pami tkowa ku czci Stanis awa 
Pigonia, red. Z. Czerny i in., PWN, Kraków 1961, s. 303-314.
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Enrico Dandolo, Marino Faliero, Francesco Foscari, Andrea Gritti i Domenico
Selvo. O kupcach weneckich pisarz wspomina  przy okazji legendy o przenie-
sieniu relikwii w. Marka. 

Je li chodzi o historyczne i kulturowe realia oraz artefakty, to w rozwa a-
niach rosyjskiego poety odnajdujemy, w ró nych kontekstach, s owo „zwier-
ciad o” – najcz ciej w odniesieniu do wody, na przyk ad w sformu owaniu
„szafi rowe zwierciad o wód”94. Zwierciad em miasta by , wed ug pisarza, Pa-
ac Do ów95, nazwany przez niego tak e g ow  i sercem Wenecji96. W opisie 

pa acu pojawi a si  „koronka” 97 jako element architektoniczny. 
 Tradycyjnie „per a Adriatyku” to przestrze  maskarady, karnawa u daj cego 

mo liwo  ucieczki do innego wiata. Tego aspektu w rozwa aniach Murawjowa 
nie ma. W czasie gdy Wenecja pozostawa a pod panowaniem austriackim, karna-
wa  si  nie odbywa . Po siedemdziesi cioletniej niewoli powrócono do tej tradycji 
w roku 1867. Rosyjski pisarz cz sto odwo ywa  si  do ró nych róde  literackich 
czy historycznych, móg by wi c wspomnie  o karnawale jako bardzo wa nym 
wyró niku Wenecji, mimo e nie mia  okazji go zobaczy . Wydaje si  jednak, 
e nie interesowa  si  maskarad  ze wzgl du na swój wiatopogl d, postrzega

bowiem otaczaj c  go rzeczywisto  z punktu widzenia osoby bogobojnej. 
Jako cz owieka g boko wierz cego, zatroskanego o prawos awie, Mu-

rawjowa interesowa a sytuacja Ko cio a prawos awnego w Wenecji i – sze-
rzej – w Italii. Zwraca  uwag  na ró nice w sprawowaniu Boskiej Liturgii we 
W oszech i w Rosji. Opisa  jedyn  wówczas cerkiew prawos awn  w mie cie
– pod wezwaniem w. Jerzego. W sposób szczególny interesowa  si  relikwia-
mi. Takie nastawienie pisarza wp yn o na przedstawiony przez niego obraz 
miasta, na uj cie Wenecji nie wed ug tradycyjnego klucza turystyki, ale z per-
spektywy pielgrzyma, przez pryzmat opozycji swój–obcy. W prawos awiu
p tnik to przede wszystkim osoba, która uwielbia Boga, oddaje mu ho d przez 
kult ikon, relikwii czy krzy y w wi tych miejscach98. Wenecja i nale ce do 
niej wyspy posiada y jedn  z najwa niejszych kolekcji relikwii na Zachodzie, 
drug  po Rzymie, co by o nast pstwem konsekwentnie prowadzonej polityki. 
Przywo ono je z podbitych krajów, mi dzy innymi wykradano z Konstanty-
nopola. Mia y one zapewni  mieszka com wszelk  pomy lno , a republice 
sukcesy99.

94  M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 86. 
95  Por. tam e, s. 2.
96  Por. tam e, s. 41.
97  Por. tam e, s. 43.
98  Por. K o  c i o  e k, dz. cyt., s. 33-36.
99  Por. H. M a n i k o w s k a, Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowa-

nie u schy ku redniowiecza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskiego, Wroc aw 2008, s. 92; 
P o m i a n, dz. cyt., s. 26.
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Poeta przytacza  opowie ci o przeniesieniu relikwii w. Marka z Aleksan-
drii oraz w. Miko aja z Miry Licyjskiej. Szczegó owo przedstawia  dzieje 
ukrycia i odnalezienia szcz tków patrona w samej Wenecji. Modlitwa przy 
nich sta a si  dla pisarza wa nym do wiadczeniem duchowym. W czasie swo-
jego pobytu w „wodnym mie cie” uczci  on nie tylko  relikwie w. Marka, 
w ko ciele w. Antoniego z Padwy pok oni  si  bowiem szcz tkom w. Saby, 
za o yciela wielkiej awry ko o Jerozolimy. Przed przybyciem do Wenecji 
Murawjow przeczyta  o nich w relacji z pielgrzymki Wasilija Barskiego100,
dlatego poprosi  pos uguj cego w cerkwi prawos awnej ojca Mazarachiego, by 
wskaza  mu, gdzie si  znajduj . Kap an z rado ci  zaprowadzi  pisarza do tych 
relikwii oraz szcz tków dwóch patriarchów Aleksandrii. W wi tyni pod we-
zwaniem w. Zachariasza Murawjow uczci  relikwie w. Atanazego, w ko cie-
le Jana Chrzciciela za  szcz tki w. Jana Ja mu nika, który swój przydomek 
zawdzi cza  zas ugom w dziele pomocy ubogim, chorym i opuszczonym. 

Poeta przekonany by , e i w innych obiektach sakralnych Wenecji spoczy-
waj  relikwie wi tych Pa skich, bo Wenecjanie wiele ich zrabowali w Konstan-
tynopolu. Pyta  retorycznie, gdzie nale y szuka  szcz tków wi tych, skoro tych, 
którzy je wykradli, cechowa a ignorancja i oboj tno  w kwestii kultu relikwii101.
Murawjow w swojej twórczo ci wielokrotnie ubolewa  nad tym, e Ko ció  za-
chodni nie darzy relikwii nale nym szacunkiem, i by  g boko wdzi czny Bogu, 
e pozwoli  mu odda  cze  wspomnianym wy ej wi tym. Za wa ny obowi zek 

uzna  poinformowanie o tym swoich rodaków, eby i oni podczas  pobytu w We-
necji mogli dozna  duchowego pocieszenia, modl c si  przy tych relikwiach.  

Murawjow przedstawia  Wenecj  bardzo obrazowym, poetyckim j zykiem.
Pisa  o bia ym, ró owym i zielonym marmurze, o b kitnych wodach miasta 
i o czarnych gondolach, Bazylik w. Marka okre la  – jak Wenecjanie – mia-
nem z otej, wspomina  te  o z otej ksi dze, któr  trzyma skrzydlaty lew oraz 
o z otym o tarzu, unikalnym skarbie znajduj cym si  w tej wi tyni. W roz-
wa aniach Murawjowa cz sto pojawia si  epitet „cudowny”102: w odniesieniu 
do Bazyliki w. Marka, mozaik czy Pa acu Do ów. W opisie tego ostatniego 
zabytku pisarz stosowa  te  przymiotniki „urzekaj cy”103 oraz „tajemniczy”104,
a Bazylik w. Marka nazywa  równie  „wspania ”105 i „nadzwyczajn ”106,
dzwonnic  za  przyrówna  do czarnej zjawy107.

100  Por. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 103.
101  Por. tam e, s. 108.
102  Np. tam e, s. 2, 5, 6, 38, 39.
103  Tam e, s. 71.
104  Tam e, 41.
105  Tam e, s. 10.
106  Tam e, s. 41.
107  Por. tam e, s. 72.
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Kolor czarny czy si  z noc , uwa an  za uciele nienie ciemno ci. Mu-
rawjow, podobnie jak inni poeci rosyjscy, cz sto opisuje nocny krajobraz mia-
sta, w wietle ksi yca. Zdaniem pisarza Wenecja, nale ca do obszaru nocy, 
jawi si  jako miasto widmowe – wspomina on o „zjawach” pa aców, które 
niczym marmurowe szkielety wyrastaj  po obu brzegach Wielkiego Kana u108.
Kontempluj c miasto, Murawjow pogr a  si  w „czarodziejskim nie”109. We-
necja kojarzy a mu równie  si  z marmurowo-wodn  pustyni 110. Charaktery-
zuj c j , pos u y  si  oksymoronem „ ywy trup”111, twierdzi  jednak, e „córka 
w. Marka” nie mo e umrze , drzemie tylko, u piona na marmurowym morzu, 

ko ysana falami Adriatyku, nuc cymi jej o chwale, która ju  przemin a112.
Widmowa Wenecja Murawjowa „pociesza si  wspania ymi zjawami poko-
nanego niegdy  Wschodu, tak jak spragniony w drowiec na pustyni daje si
zwodzi  mira om jezior, obiecuj cych zaspokoi  jego pragnienie”113.

*

Postrzeganie Wenecji przez podró ników cz sto ograniczone by o do 
miejsc stanowi cych jej wizytówk , tych, które nale a o zobaczy  i które „po-
winny dziwi , fascynowa , rodzi  potrzeb  ustosunkowania si ”114. Muraw-
jow w pewnym sensie podporz dkowa  si  tej tradycji. Opisywa  najbardziej 
charakterystyczne obiekty i osobliwo ci „wodnego miasta”. W jego relacjach 
pojawia y si  typowe dla opisów Wenecji elementy, takie jak ksi yc, noc, 
woda czy gondolier. Pisarza nie interesowa a jednak przestrze  karnawa u,
lecz dziedzictwo bizanty skie i prawos awne. W zwi zku z tym niejedno-
krotnie podkre la , e Serenissima prowadzi a rabunkow  polityk  wobec 
Konstantynopola.

W czasie woja y, których pierwszym etapem by a Wenecja, Murawjow 
nie zapomina  o Rosji i prawos awiu115. Opisuj c na przyk ad Blacherne sk

108  Por. tam e, s. 72n.
109  Tam e, s. 2.
110  Por. tam e, s. 71.
111  Tam e, s. 70.
112  Por. tam e, s. 86.
113  Tam e.
114  A. A c h t e l i k, Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, Gnome, Katowi-

ce 2002, s. 11.
115  Pawie  Muratow w jednym ze swoich szkiców napisa : „Dla nas, ludzi Pó nocy, którzy wst -

puj  na ziemi  w osk  przez z ote wrota Wenecji, wody laguny s  w istocie wodami Lety. Gdy stoimy 
przed starymi obrazami zdobi cymi ko cio y weneckie, gdy p yniemy gondol  lub gdy b dzimy 
po milcz cych uliczkach lub nawet w ród przyp ywów i odp ywów gwarnej fali ludzkiej na placu 

w. Marka, wsz dzie tam pijemy agodne, s odkie wino zapomnienia. Wszystko, co zosta o za 
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Ikon  Matki Boskiej, w roku 1204 wykradzion  z Konstantynopola przez do
Dandola, wspomina  Ikon  Matki Boskiej Peczerskiej i przypomina  sobie Ki-
jów i Moskw , dok d ikona ta zaw drowa a po przeniesieniu siedziby metro-
polii116. Mianem „pó nocnej Wenecji”117 okre la  pisarz nie – jak inni autorzy 
– Petersburg, ale klasztory usytuowane wokó  Nowogrodu Wielkiego. Takie 
porównanie wskazuje na konfesyjne nastawienie Murawjowa, które wp yn o
na jego sposób postrzegania i opisu „per y Adriatyku”. Poeta spogl da  na 
miasto przede wszystkim z perspektywy pielgrzyma, nie za  turysty, który 
niczym fl âneur spaceruje bez celu. Wsz dzie poszukiwa ladów prawos aw-
nej, bizanty skiej Serenissimy. Zapewne dlatego w ko cio ach interesowa y
go nie tyle wspania e malowid a weneckich twórców, o których z wielkim 
znawstwem pisa  pó niej jego rodak Pawie  Muratow, ile relikwie. W odczuciu 
Murawjowa Wenecja by a córk  Bizancjum, pi kn , ale niewdzi czn , okrad a
bowiem matk , by budowa  swoj  pot g  i s aw .
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W niniejszym szkicu podj to prób  przedstawienia za pomoc  metody se-
miotycznej wizerunku Wenecji w utworze Andrieja Murawjowa Pribavleniâ 
k „Rimskim pis’mam” (1847) jako przestrzeni prze ywanej, odczuwanej, 
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a tak e utrwalonej w tek cie literackim. Murawjow opisywa  najbardziej 
charakterystyczne miejsca Wenecji, osobliwo ci „wodnego miasta”. Podsta-
wowe elementy jego opisów przedstawiono w formie s ownika, opieraj c si
na dokonaniach W adimira Toporowa oraz koncepcji sygnatur miasta Tatjany 
Cywjan. Charakterystyk  podzielono na trzy grupy: krajobrazow , kulturowo-
-symboliczn  oraz j zykowo-stylistyczn . Autorka artyku u stara si  wykaza ,
e w rozwa aniach Murawjowa dominowa  aspekt dziedzictwa bizanty skiego

i prawos awia, a w zwi zku z tym niejednokrotnie podkre la  on rabunkowy 
stosunek Wenecji do Konstantynopola.
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The present study, using semiotic method, is an attempt to present the image 
of Venice in Pribavleniya k “Rimskim pis’mam” (1847) by Andrey Muravyov 
as a space experienced, felt, and also written down and thus preserved. The 
author seeks to demonstrate that, in his refl ections, the Russian writer adopted 
the Orthodox perspective, pointing to the presence of the Byzantine heritage 
in Venice and emphasizing that Venice in a way exploited Constantinople. 
Although Muravyov thoroughly described the most characteristic places of 
the “pearl of the Adriatic,” as Venice was then called, simultaneously studying 
its peculiarities, he looked at them with the eye of a pilgrim rather than that of 
a tourist. The presentation of Muravyov’s image of Venice incorporates a spe-
cifi c ‘dictionary’ which can be reconstructed based on his works. The analyses 
are based on the semiotic theory put forward by Vladimir Toporov and on the 
concept of the city’s signature symbols, as proposed by Tat’yana Tsiv’yan. Mu-
ravyov’s descriptions of the characteristics of Venice are considered in relation 
to, respectively, the city’s landscape, its culture and symbols, and the stylistic 
devices he used.

Keywords: Muravyov, Constantinople, Venice, St. Mark’s Basilica, St. Mark, 
Orthodoxy, relics
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