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Anna KOĝCIOàEK

ANDRIEJA MURAWJOWA „CZYTANIE” WENECJI
Komentując budowĊ mostu áączącego „gáówną ulicĊ” Wenecji z lądem, Murawjow miaá ĞwiadomoĞü, Īe jest Ğwiadkiem odchodzenia pewnego etapu historii
Wielkiego Kanaáu i caáego miasta. PodkreĞlaá, Īe wkrótce „caáa poezja zniknie
i proza parowozów zaümi” czternaĞcie wieków sáawy Serenissimy. Jednym z jej
elementów byáa bez wątpienia sztuka.

Zbudowana na lagunie i wyspach Wenecja, jedno z najbardziej „magicznych” miast Europy, od zarania swego istnienia fascynowaáa podróĪników.
Przyciągaáy ich niepowtarzalny charakter Serenissimy, jej specyficzny ukáad
urbanistyczny oraz piĊkno architektury1. UwaĪano WenecjĊ, spadkobierczyniĊ
dziedzictwa Bizancjum, jednoczącą w sobie kulturĊ Wschodu i Zachodu, za
jeden z cudów Ğwiata, za quasi Hierusalem coeleste2. Staáa siĊ ona czĊĞcią wyobraĨni zbiorowej, inspiracją dla artystów. Wielu przybywających do Wenecji
utrwalaáo swoje wraĪenia na papierze. O „perle Adriatyku” pisano „co najmniej
od XIII wieku po áacinie i w rosnącej liczbie jĊzyków potocznych”3. PodróĪe
te zaowocowaáy bogatym zbiorem tekstów naleĪących do dziedzictwa europejskiej humanistyki. WĞród opisujących fenomen Serenissimy moĪna wymieniü
miĊdzy 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
znaleĨli siĊ takĪe Polacy, na przykáad Jarosáaw Iwaszkiewicz, Gustaw HerlingGrudziĔski, Joanna Pollakówna, Wojciech KarpiĔski i Ewa BieĔkowska.
Do „wodnego miasta” udawali siĊ równieĪ Rosjanie, tworząc „wenecki
tekst literatury rosyjskiej”4. Jego ksztaátowanie rozpoczĊáo siĊ juĪ pod koniec
siedemnastego wieku, wraz z pojawieniem siĊ zapisków podróĪnych Piotra
1
Por. D. Q u i r i n i - P o p á a w s k a, Geneza i rozwój „páywającego miasta-paĔstwa” Wenecji,
w: Oblicza wody w kulturze, red. à. Burkiewicz, P. DuchliĔski, J. Kucharski, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2014, s. 66.
2
Por. S. K o b i e l u s, NiebiaĔska Jerozolima. Od sacrum miejsca do sacrum modelu, Pallottinum, Warszawa 1989, s. 93; M.M. F e r r a c c i o l i, Czwarta krucjata i cesarska sukcesja Wenecji,
táum. 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 CurieSkáodowskiej, 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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Toástoja5, wysáanego na Zachód przez cara Piotra I. W kolejnym stuleciu o pobycie w Wenecji krótko w swoich zapiskach wspominaáa ksiĊĪna Jekatierina
Daszkowa6, a Denis Fonwizin „perle Adriatyku” poĞwiĊciá jeden ze swoich
listów wáoskich7.
Na początku dziewiĊtnastego wieku w poezji rosyjskiej WenecjĊ ukazywano w Ğwietle idyllicznym, jako czĊĞü piĊknego i egzotycznego Ğwiata Ğródziemnomorskiego. Co ciekawe, obraz Serenissimy w romantyzmie rosyjskim
nie powstaá jako odzwierciedlenie wraĪeĔ rodzimych podróĪników, wiĊkszoĞü
autorów bowiem nie odwiedzaáa Wáoch, ale w wyniku recepcji tradycji angielskich, francuskich i niemieckich. Na sposób przedstawiania „peráy Adriatyku”
wpáynĊáa przede wszystkim moda na byronizm. Jednym z najbardziej znanych
wierszy o Wenecji z tego okresu jest Venecianskaâ noƙ’ [„Wenecka noc”]8 Iwana Kozáowa (1825). W tym wáaĞnie utworze pojawiá siĊ szereg obrazów, które
staáy siĊ typowe dla rosyjskiego poetyckiego tekstu poĞwiĊconego opisowi
tego miasta (na przykáad gondola, barkarola, ksiĊĪyc, noc, cieĔ). Wiersz zyskaá
duĪą popularnoĞü, gdyĪ do sáów poety muzykĊ skomponowaá Michaiá Glinka.
WenecjĊ sáawili równieĪ inni poeci dziewiĊtnastego wieku: Aleksandr Puszkin,
Michaiá Lermontow, Piotr Wiaziemski, Fiodor Tiutczew czy Afanasij Fet9.
Andriej Murawjow, Īyjący w latach 1806-1874 pisarz religijny, teolog,
poeta, dramaturg, dziaáacz koĞcielny i paĔstwowy10, w przeciwieĔstwie do
wymienionych wyĪej twórców dziewiĊtnastego stulecia pisaá o wáasnych
doĞwiadczeniach. W roku 1845 odbyá podróĪ do Wáoch, a swoje wraĪenia
z wyprawy na Póáwysep ApeniĔski opisaá w dzieáach Rimskie pis’ma [„Listy
rzymskie”] (1846)11 oraz Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam” (1847) [„Dodatki
Zob. Putešestvie stol’nika P. A. Tolstogo po Evrope: 1697-1699, Nauka, Moskva 1992.
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 zagraniƙnogo putešestviâ
(1784-1785), w: tenĪe, Sobranie soƙinenij 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 noƙ’, 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 þ u k, Kul’turnaâ tradiciâ v venecianskih tekstah russkoj literatury, „Studia WschodniosáowiaĔskie” 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 Pawieá Muratow, Anna Achmatowa,
Aleksandr Báok, Osip Mandelsztam, Josif Brodski i wielu innych.
10
WiĊcej na temat jego Īycia i sylwetki twórczej oraz duchowej por. A. K o Ğ c i o á e k, Andrzeja
Murawjowa peregrynacje do kolebek chrzeĞcijaĔstwa (Jerozolima, Rzym, Kijów), Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika, ToruĔ 2020, s. 79-99.
11
Zob. A. M u r a v’e v, Rimskie pis’ma, cz. 1-2, Tipografiâ III Otdeleniâ Sob. E. I. V. Kancelârii,
Sankt-Peterburg 1846.
5
6
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do «Listów rzymskich»”]12. WáaĞnie w tej ostatniej publikacji zamieĞciá cztery listy o Wenecji, która staáa siĊ pierwszym etapem jego wáoskich wojaĪy.
W szkicu otwierającym cykl wenecki przedstawiá pisarz BazylikĊ Ğw. Marka,
w drugim – Paáac DoĪów, trzeci poĞwiĊciá Wielkiemu Kanaáowi, a w ostatnim
zająá siĊ KoĞcioáem prawosáawnym w „wodnym mieĞcie”.
Pierwsze spotkanie Murawjowa z Wenecją zdominowaá kolor biaáy. Poeta
nie doĞwiadczyá „báogosáawionej przyrody Poáudnia”13, zobaczyá plac ĞwiĊtego
Marka pokryty Ğniegiem, a nad nim ciemne chmury zwiastujące dalsze opady.
Przywoáane wyĪej sformuáowanie „báogosáawiona przyroda Poáudnia” nawiązuje
do sposobu przedstawiania Italii w poezji rosyjskiej pierwszej poáowy dziewiĊtnastego wieku. Wáoskie krajobrazy cieszyáy siĊ wówczas duĪą popularnoĞcią,
a w ich opisach obok nieba, wody i zabytków architektonicznych pojawiaáa siĊ
egzotyczna roĞlinnoĞü: winoroĞl, drzewa laurowe, cyprysy. Surowemu pejzaĪowi
Póánocy, ze Ğniegiem jako jego nieodáącznym elementem, przeciwstawiano widoki
ciepáego Poáudnia14. Dla Murawjowa Wenecja, choü poáoĪona na póánocy Wáoch,
staáa siĊ ucieleĞnieniem poáudniowego krajobrazu. Zapewne dlatego odnotowaá,
nieobecny w ówczesnej poezji rosyjskiej15, zimowy obraz placu ĞwiĊtego Marka,
a pokrywający plac „ĞnieĪy caáun”16 okreĞliá jako „rosyjski”17. To bardzo symptomatyczne; na SerenissimĊ patrzyá pisarz przez pryzmat opozycji swój–obcy.
Murawjow przebywaá w Wenecji nie tyle jako turysta, ile jako pielgrzym,
który na wszystko patrzy „spostrzegawczym okiem prawosáawia”18. Tego sformuáowania pisarz uĪyá w odniesieniu do swojego sposobu postrzegania Rzymu,
ale oddaje ono trafnie równieĪ charakter jego odbioru „peráy Adriatyku”.
W niniejszym szkicu podjĊta zostanie próba zaprezentowania Wenecji Andrieja Murawjowa jako przestrzeni przeĪywanej, odczuwanej, a takĪe zapisanej
i utrwalonej, oraz przedstawienia (w formie sáownika) podstawowych elementów
obrazu miasta w twórczoĞci rosyjskiego pisarza. Do realizacji tego celu wykorzystana zostanie metoda semiotyczna, rozumiana w duchu semiotyki miasta rozwijanej przez przedstawicieli szkoáy tartusko-moskiewskiej. PodróĪnik w swoich
rozwaĪaniach zwracaá bowiem uwagĊ na koniecznoĞü „odczytania” Wenecji, co
12
Zob. t e n Ī e, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, Tipografiâ III Otdeleniâ Sob. E. I. V. Kancelârii, Sankt-Peterburg 1847.
13
TamĪe, s. 1. JeĞli nie podano inaczej, táumaczenie fragmentów tekstów obcojĊzycznych
– 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. Sáowianie i Niemcy. Kultura. JĊzyk. Dydaktyka, red. W. Lejczyk, Wydawnictwo Uczelniane
WSP, Sáupsk 1998, s. 104-110.
15
Zimową WenecjĊ bĊdzie póĨniej opisywaá miĊdzy innymi Josif Brodski (zob. J. B r o d s k i,
Znak wodny, táum. S. BaraĔczak, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993).
16
M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 1.
17
TamĪe.
18
T e n Ī e, Rimskie pis’ma, cz. 1, s. 2.
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koresponduje z postrzeganiem miasta jako heterogenicznego tekstu, zaprezentowanym w klasycznej juĪ pracy Wáadimira Toporowa Petersburg i tekst petersburski literatury rosyjskiej. Wprowadzenie do tematu19. W toku wywodu badane
bĊdą związki miĊdzy znakami, rozumianymi jako obiekty materialne i duchowe,
a ich odbiorcą, czyli Murawjowem. W rozwaĪaniach wykorzystana zostanie takĪe
Tatjany Cywjan koncepcja „sygnatur miasta”20 – terminem tym rosyjska badaczka okreĞliáa zestaw cech charakterystycznych dla danego oĞrodka, podstawowe
tekstowe miejsca wspólne i formuáy stosowane w prezentacji miasta.
OBRAZ WENECJI

W cyklu Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam” Murawjow nazywaá SerenissimĊ „królową wód”21, „królową Adriatyku”22, „wolną córą Adriatyku”23, „czarodziejką”24, „córką Ğw. Marka”25. Byá przekonany, Īe ten, kto potrafi „czytaü” to
miasto, dostrzega, Īe jest ono miejscem, w którym krzyĪowaáy siĊ róĪnorodne
wpáywy kulturowe i religijne, wpáywy Zachodu i Wschodu, chrzeĞcijaĔstwa
i islamu26. Ich Ğlady moĪna odnaleĨü nie tylko w architekturze i malarstwie, ale
takĪe w nauce, w ubiorze doĪy, nazewnictwie, a nawet w przepisach kulinarnych27. KoĞcioáy i paáace budowano w stylu bizantyĔskim, mistrzowie z Konstantynopola uczyli Wenecjan ukáadania mozaik oraz obróbki metali i drogich
kamieni. Wpáywy arabskie uwidoczniáy siĊ w szerokim stosowaniu wielobarwnych marmurów, aĪurowego ornamentu kamiennego oraz w upodobaniu
do bogatej kolorystyki. Z Zachodu zaĞ zapoĪyczono styl gotycki. Asymilując
wpáywy kultur róĪnych krajów, Wenecja nie staáa siĊ nigdy ich „zlepkiem”, jej
mieszkaĔcy przetwarzali nabywane od cudzoziemców doĞwiadczenia na swój
wáasny sposób i podporządkowali je lokalnym warunkom Īycia28.
Por. W. T o p o r o w, Petersburg i tekst petersburski literatury rosyjskiej. Wprowadzenie do
tematu, w: tenĪe, Miasto i mit, táum. B. ĩyáko, sáowo/obraz terytoria, GdaĔsk 2000, s. 73. Zgodnie
z koncepcją Toporowa WenecjĊ moĪna uznaü za „heterogeniczny tekst, któremu przypisuje siĊ
pewien ogólny sens i na którego podstawie moĪna zrekonstruowaü okreĞlony system znaków, realizowany w tekĞcie” (tamĪe).
20
Por. T. C i v’â n, „Zolotaâ golubâtnâ u vody...”. Veneciâ Ahmatovoj na fone drugih russkih Venecij, w: taĪ, Semiotiþeskie 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
TamĪe, s. 82.
23
TamĪe, s. 85.
24
TamĪe, s. 83.
25
TamĪe, s. 72, 86.
26
Por. tamĪe, s. 73.
27
Por. Q u i r i n i - P o p á a w s k a, dz. cyt., s. 66.
28
Por. S. W s i e w o á o Ī s k a, Wenecja, táum. I. Dulewiczowa, Wydawnictwa Artystyczne
i Filmowe, Warszawa 1974, s. 11n.
19
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Do zrekonstruowania Murawjowskiego postrzegania Wenecji wykorzystana
zostanie wspomniana juĪ koncepcja sygnatur miasta, przedstawiona przez TatjanĊ
Cywjan w pracy „Zolotaâ golubâtnâ u vody...”: Veneciâ Ahmatovoj na fone drugih russkih Venecij29. Sáownik terminów, którymi posáugiwaáa siĊ poetka Anna
Achmatowa, przygotowany przez rosyjską badaczkĊ, obejmuje dziewiĊü grup
tematycznych. Są to: (1) woda i to, co z nią związane: fala, morze, laguna, kanaá,
gondola, áódka; (2) ląd: nadbrzeĪa, mosty, kamieĔ, marmur; (3) toponimy, nazwy
ulic i placów: Adriatyk, Wielki Kanaá, Rialto, Lido, plac Ğw. Marka, Piazetta, Most
WestchnieĔ; (4) zabytki architektoniczne: budynki, paáace, kolumna z weneckim
lwem, WieĪa Zegarowa, Paáac DoĪów, Bazylika Ğw. Marka, Záoty Dom; (5) Obrazy
i malarze: mozaika, ikonostas w Bazylice Ğw. Marka, Bellini, Veronese, Tintoretto,
Tycjan; (6) osoby: doĪa, gondolier lub przewoĨnik, kupiec, rybak; (7) historyczne
realia kulturowe i (lub) artefakty: karnawaá, szkáo, lustro, koronka, maska (bautta);
(8) muzyka: kancona, barkarola, mandolina, gitara; (9) kolory, epitety: zielony,
niebieski, czarny, záoty, koronkowy, wzorzysty, szklany30.
Aby zaprezentowaü formuáy charakterystyczne dla obrazu Wenecji Murawjowa, z przedstawionych wyĪej grup tematycznych wyróĪnionych przez
Cywjan wykorzystaáam te, które moĪna odnaleĨü w utworze Pribavleniâ k
„Rimskim pis’mam”, dopisaáam sygnatury charakterystyczne dla widzenia
Serenissimy przez rosyjskiego pisarza, a nastĊpnie wszystkie podzieliáam na
trzy czĊĞci. Klasyfikacja uwzglĊdniająca krajobrazową, kulturowo-symboliczną i jĊzykowo-stylistyczną charakterystykĊ Murawjowskiej Wenecji powstaáa
z inspiracji Toporowa. Badacz ten, tworząc paradygmat tekstu Petersburskiego,
zwracaá uwagĊ na elementy odnoszące siĊ do sfery przyrodniczej, materialno-duchowej, duchowo-kulturowej, i historycznej oraz na sposób jĊzykowego
kodowania podstawowych skáadników tekstu Petersburskiego31.
Cechy swoiste Wenecji Murawjowa moĪna zatem przedstawiü w nastĊpujący
sposób: (1) Krajobrazowa charakterystyka miasta: woda i to, co z nią związane
(woda, fala, morze, mgáa, kanaá, gondola, mewa); ląd (nadbrzeĪa, mosty, kamieĔ,
marmur, Ğwiątynie, paáace); pora dnia (ksiĊĪycowa noc). (2) Kulturowo-symboliczna charakterystyka miasta: toponimy (Adriatyk, Bizancjum, Konstantynopol) i topografia miasta – nazwy ulic, placów, zabytków architektonicznych
(Wielki Kanaá, Rialto, plac Ğw. Marka, Bazylika Ğw. Marka, Paáac DoĪów, Most
WestchnieĔ); osoby (Ğw. Marek, doĪa, gondolier, kupiec; artyĞci: Paolo Veronese, Jacopo Tintoretto, Tycjan, Paris Bordone, Francesco Bassano, Jacopo Palma
starszy, Jacopo Palma máodszy, Andrea Vicentino); historyczne, kulturowe oraz
religijne realia i artefakty (lustro, koronka, relikwie, dziedzictwo bizantyĔskie,
29
30
31

Por. C i v’â n, dz. cyt., s. 40n.
Por. tamĪe, s. 43n.
Por. T o p o r o w, dz. cyt., s. 78-103, 131-142.
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prawosáawie, Wenecja jako grabieĪca, sprzĊty liturgiczne, zderzenie kultur i tradycji; dzieáa sztuki: mozaiki, freski, obrazy, rzeĨby; muzyka: pieĞni, oktawy
Tassa, plusk fal; konteksty symboliczne: sen, Ğmierü, trup, pustynia). (3) JĊzykowo-stylistyczne Ğrodki charakterystyki miasta: epitety (báĊkitny, czarny,
záoty, koronkowy, marmurowy, cudowny, urzekający, wspaniaáy, nadzwyczajny); peryfrazy (królowa wód, królowa Adriatyku, wolna córa Adriatyku, córka
Ğw. Marka); oksymoron (Īywy trup); opozycja: swój–obcy.
Wspóáczesny wáoski filozof Giorgio Agamben sygnatury traktuje jako cechĊ
widmowoĞci Wenecji: ,,Z czego zrobione jest widmo? Ze znaków, a dokáadniej
z sygnatur, czyli ze znaków, cyfr i monogramów, które czas ryje na powierzchni
rzeczy. Widmo zawsze nosi na sobie datĊ, jest wiĊc istotą prawdziwie historyczną. Dlatego stare miasta są w najwyĪszym stopniu miejscem sygnatur,
które flâneur – spacerujący bez celu, odczytuje jakby w roztargnieniu podczas
swoich beztroskich przechadzek, a kiepscy konserwatorzy, którzy banalizują
i ujednolicają europejskie miasta, te sygnatury zacierają, czynią je nieczytelnymi. I dlatego miasta – zwáaszcza Wenecja – podobne są do snów. We Ğnie
bowiem kaĪda rzecz puszcza oko do Ğniącego, kaĪde stworzenie opatrzone jest
sygnaturą, dziĊki której znaczy wiĊcej, niĪ mogáyby kiedykolwiek wyraziü jego
rysy, gesty i sáowa”32. W ujĊciu Agambena widmowoĞü moĪe byü formą Īycia
poĞmiertnego albo uzupeániającego, „które zaczyna siĊ dopiero wtedy, kiedy
wszystko siĊ skoĔczyáo”33, bądĨ formą pozorną, rodzącą siĊ z „nieakceptowania
wáasnego stanu, z wyparcia siĊ go, aby udawaü za wszelką cenĊ, Īe ma siĊ nadal
ciaáo i ciĊĪar”34. Miasto opisywane przez Murawjowa to „pozagrobowa dziedzina czasu minionego”35. Pisarza interesowaáy przede wszystkim bizantyjskie
i prawosáawne korzenie toĪsamoĞci Serenissimy, dlatego moĪna ją okreĞliü jako
utraconą prawosáawną WenecjĊ. PoniewaĪ NajjaĞniejsza od początku swego
istnienia byáa ĞciĞle związana z morzem i od niego uzaleĪniona w aspekcie
gospodarczym i politycznym, w Murawjowa opisach Wenecji niejednokrotnie
pojawiają siĊ róĪne sáowa związane z wodą: „morze”, „fale”, „mgáa”, „kanaáy”,
nazywane „wodnymi Īyáami miasta”36, i oczywiĞcie „gondole”. Poeta zachĊcaá
do korzystania z nich zarówno nocą, jak i w dzieĔ. Wody Wenecji okreĞlaá jako

32
G. A g a m b e n, O zaletach i niedogodnoĞciach Īycia wĞród widm, w: tenĪe, NagoĞü,
táum. K. ĩaboklicki, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2000, s. 48n. TeoriĊ sygnatur filozof szerzej
omówiá w pracy Teoria delle segnature (zob. t e n Ī e, Teoria delle segnature, w: tenĪe, Signatura
rerum. Sul metodo, Bollati Boringhieri, Torino 2008, s. 35-82).
33
T e n Ī e, O zaletach i niedogodnoĞciach Īycia wĞród widm, s. 50.
34
TamĪe, s. 50.
35
M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 72.
36
TamĪe, s. 74.
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ciche, a upajający plusk fal Adriatyku odbieraá jako Ğpiew o sáawie miasta, która
przeminĊáa37. Ponadto wspominaá o krzyku mew, a wiĊc ptaków wodnych.
Sáowa z zakresu pola semantycznego wyrazu „ląd” („nadbrzeĪa”, „mosty”, „kamienie”, „marmur”) równieĪ odnajdujemy w tekĞcie Murawjowa.
Pojawiają siĊ tam marmurowe páyty, Ğciany, stopnie czy brzegi, biaáy i róĪowy
marmur Paáacu DoĪów, kamienne mosty. Most Rialto w opisie poety jawi
siĊ niczym kamienny diadem wieĔczący Wielki Kanaá38. Pisarz wĊdrowaá po
nadbrzeĪach, odwiedzaá wzniesione tam Ğwiątynie i paáace. Temu, kto chciaáby
nasyciü wzrok bogactwem marmurów, radziá udaü siĊ do koĞcioáa karmelitów
bosych pod wezwaniem NajĞwiĊtszej Marii Panny z Nazaretu (popularnie
nazywanego chiesa degli Scalzi)39.
W tekĞcie rosyjskiego pisarza czĊsto spotykamy toponimy (Adriatyk, Bizancjum, Konstantynopol), nazwy ulic, placów, zabytków architektonicznych.
Jak inni przybywający do „wodnego miasta”, podziwiaá plac Ğw. Marka (oczywiĞcie wspominaá i o goáĊbiach), BazylikĊ Ğw. Marka, Paáac DoĪów, Wielki
Kanaá, Rialto, Most WestchnieĔ.
Znamienne, Īe „czytanie” Wenecji, a zarazem caáej Italii Murawjow rozpocząá od Bazyliki Ğw. Marka, a dokáadniej od sáów z ksiĊgi trzymanej przez
skrzydlatego lwa: „Pax tibi, Marce, evangelista meus” (Pokój z Tobą, Marku,
mój ewangelisto)40. LegendĊ o gáoszeniu przez Ğw. Marka Dobrej Nowiny na
brzegach Adriatyku poeta znaá prawdopodobnie z zapisu kronikarskiego. MoĪna
domniemywaü, Īe byá to wyciąg z kroniki weneckiej, jaki otrzymaá on od posáugującego w cerkwi pod wezwaniem Ğw. Jerzego ojca Mazarachiego41. Zgodnie
z legendą Marek po raz pierwszy pojawiá siĊ na weneckiej lagunie wraz ze swoim uczniem Hermagorasem podczas jednej z wypraw misyjnych, okoáo roku
60, gdy w trakcie podróĪy morskiej zaskoczyáa ich burza i zmusiáa do szukania
schronienia. Markowi miaá siĊ ukazaü anioá, oznajmiając, Īe w miejscu, w którym
siĊ znajduje, powstanie wspaniaáe miasto z wielką bazyliką, gdzie Ewangelista
znajdzie spoczynek, a jego relikwie bĊdą czczone przez wszystkich chrzeĞcijan.
Wedáug tradycji anioá zwróciá siĊ do przyszáego ĞwiĊtego sáowami: „Pax tibi,
Marce, evangelista meus: hic requiescet corpus tuum” (Pokój z tobą, Marku, mój
ewangelisto: tutaj odpocznie twoje ciaáo)42.
Por. tamĪe, s. 86.
Por. tamĪe, s. 82.
39
Por. tamĪe, s. 85.
40
Por. tamĪe, s. 1.
41
Por. tamĪe, s. 105. Murawjow zanotowaá, Īe informacje na temat szczątków Ğw. Saby uzyskaá,
czytając wyciąg z kroniki otrzymany od tego wáaĞnie duchownego. Prawdopodobnie wiĊkszoĞü
wiadomoĞci zaczerpnąá z tego dokumentu, choü nie moĪna wykluczyü, Īe korzystaá takĪe z innych
Ĩródeá pisanych.
42
Por. W. S z y s z k o w s k i, Wenecja. Dzieje Republiki. 926-1797, Towarzystwo Naukowe
w Toruniu, ToruĔ 1994, s. 5; J. B o l e w s k i, Co po Wenecji... ĝladami artystów i ĞwiĊtych, Wydaw37

38

154

Anna KOĝCIOàEK

Murawjow, dbając o „uwiarygodnienie” swoich zapisków, zgodnie z zasadą
wprowadzoną do literatury podróĪniczej w dwunastym wieku przez ihumena Daniela43, przywoáywaá miejscowe legendy. UwaĪaá je za „miáe sercu”44,
nie zajmowaá siĊ jednak dociekaniem ich prawdziwoĞci. LegendĊ o gáoszeniu
Ewangelii przez Ğw. Marka na brzegach Adriatyku musiaá uznaü za waĪną,
skoro swój cykl wenecki rozpocząá wáaĞnie od sáów anioáa skierowanych do
Ewangelisty. Przypomniaá równieĪ, Īe Ğw. Marek, posáany przez Ğw. Piotra do
Aleksandrii, zostawiá na lagunie Hermagorasa, który otrzymaá godnoĞü biskupa
Akwilei45. „Dlatego – pisaá Murawjow – serce nowej republiki, która powstaáa
na wyspach Adriatyku, zawsze ciąĪyáo ku EwangeliĞcie, a jednym z pierwszych
niezwykáych jej czynów, które za sprawą imienia Ğw. Marka na dáugie wieki
umocniáy jej sáawĊ, byáo przeniesienie z Aleksandrii jego relikwii”46.
Wedáug legendy w roku 828 lub 829 kupcy weneccy: Buono z Malamocco,
Rustico z Torcello oraz Stauracio, wbrew bizantyĔskim zakazom handlujący
z Egiptem, przybyli do Aleksandrii po tym, jak kalif zdewastowaá koĞcióá,
w którym znajdowaáo siĊ ciaáo Ğw. Marka. Aby nie zostaáo sprofanowane, wykradli je ze Ğwiątyni i wywieĨli z miasta w koszu, przykryte wieprzowiną, co
miaáo uniemoĪliwiü przeszukanie muzuámaĔskim straĪnikom. PrzenieĞli je na
swój statek, umieĞcili w drewnianej skrzyni, którą równieĪ przykryli miĊsem
wieprzowym, a nastĊpnie przetransportowali relikwie do Wenecji47.
Przytaczając tĊ drugą legendĊ, Murawjow podawaá wiele szczegóáów.
WyjaĞniaá, Īe wáadca Egiptu chciaá zniszczyü koĞcióá, gdzie spoczywaáo ciaáo
Ğw. Marka, Īeby wykorzystaü kamienie do budowy paáacu. Pisaá teĪ o dwóch
nictwo ĝwiĊtego Wojciecha, PoznaĔ 2010, s. 212. ĝw. Marek zostaá patronem Wenecji, a skrzydlaty
lew herbem republiki. Na bazylice przytrzymuje on otwartą ksiĊgĊ z wyrytymi sáowami anioáa,
a dokáadniej – z pierwszą ich czĊĞcią.
43
Por. U. W ó j c i c k a, Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1990, s. 104n.; t a Ī, Literatura staroruska z elementami historii i kultury dawnej Rusi, Wydawnictwo 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 dzieáo, w: Ihumena Daniela z ziemi ruskiej pielgrzymka
do Ziemi ĝwiĊtej, táum. K. Pietkiewicz, red. J. Grzembowska, K. Pietkiewicz, Wydawnictwo PoznaĔskie, PoznaĔ 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) pojawiáo siĊ biskupstwo (a póĨniej
patriarchat) w Grado. MiĊdzy tymi oĞrodkami przez wiele wieków trwaáa rywalizacja. Akwileja
powoáywaáa siĊ na związki ze Ğw. Markiem, wedle tradycji to on miaá tam zaáoĪyü biskupstwo.
Terytorialnie diecezja Akwilei obejmowaáa ląd staáy, a Grado – IstriĊ i laguny. Przeniesienie tronu
arcybiskupiego z Grado do Serenissimy nastąpiáo w roku 1045, ale dopiero w piĊtnastym wieku zatwierdzone zostaáo przez papieĪa. W roku 1451 powstaá odrĊbny 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. KoĞcioáy stacyjne Rzymu, táum. G. Gomola, A. Gomola, Wydawnictwo M, Kraków 2014, s. 202; P. A c k r o y d, Wenecja.
Biografia, táum. T. BieroĔ, Zysk i S-ka Wydawnictwo, PoznaĔ 2009, s. 51.
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mnichach, straĪnikach grobu, którzy zdecydowali siĊ pomóc kupcom. Mnichowi towarzyszącemu relikwiom na statku ukazaá siĊ Ewangelista, nakazując
opuĞciü Īagle, by áódĨ nie rozbiáa siĊ o skaáĊ48. Przykrycie ciaáa Ğw. Marka
miĊsem wieprzowym pisarz uznaá jednak za niewáaĞciwe49. Wspomniaá teĪ,
Īe scena przeniesienia ciaáa ĞwiĊtego zostaáa przedstawiona na frontonie weneckiej bazyliki50.
W Ğredniowieczu istniaáy trzy sposoby pozyskania relikwii: otrzymanie
ich w darze, zakupienie i kradzieĪ. Furtum sacrum (kradzieĪ z motywów poboĪnych) traktowano jako bardziej uprzywilejowany od handlu sposób zdobycia szczątków ĞwiĊtych. Za szczególnie uzasadnione uwaĪano potajemne
zabranie relikwii z miejsca, gdzie ich czeĞü byáa zagroĪona. Dziaáania takie
uznawano wrĊcz za wypeánienie woli ĞwiĊtego, zakáadano bowiem, Īe gdyby
nie zgadzaá siĊ on na przeniesienie, to byáby w stanie je powstrzymaü, strasząc lub karząc sprawców czynu. Od dwunastego wieku kradzieĪe takie coraz
czĊĞciej potĊpiano jako ĞwiĊtokradcze, a w trzynastym wieku groziáa juĪ za
nie ekskomunika51.
Zdobycie relikwii Ğw. Marka wzmocniáo pozycjĊ Wenecji jako stolicy tworzącego siĊ paĔstwa52. HistoriĊ ich pozyskania Ewa BieĔkowska nazwaáa arcydzieáem „myĞlenia perspektywicznego”53 i mitem politycznym54. PodkreĞlaáa
wymiar genealogiczny przywoáanych wyĪej legend i ich funkcjĊ legitymizującą – poprzez opowieĞü o nawracaniu Wenetów i spotkaniu z anioáem postaü
ĞwiĊtego zostaáa zespolona z losem miasta jeszcze przed jego zaáoĪeniem55,
a zdobycie relikwii Ewangelisty w dziewiątym wieku staáo siĊ „usprawiedliwieniem dąĪeĔ do niezawisáoĞci, a takĪe caáego programu politycznego,
którego zasadą bĊdzie parcie na wschód”56.
Murawjow wzmiankowaá, Īe zniszczono ĞwiątyniĊ dotychczasowego
opiekuna miasta, czyli Greka Teodora, i wzniesiono nową, a po ukoĔczeniu

Por. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 8.
Por. tamĪe, s. 8n.
50
Por. tamĪe, s. 9.
51
Por. M. S t a r n a w s k a, ĝwiĊtych Īycie po Īyciu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach
polskich w Ğredniowieczu, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, s. 140, 161n.; N. O h l e r, ĩycie
pielgrzymów w Ğredniowieczu. MiĊdzy modlitwa a przygodą, táum. 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 á 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 Ĕ k o w s k a, Co mówią kamienie Wenecji, sáowo/obraz terytoria, GdaĔsk 2002,
s. 171.
54
Por. tamĪe, s. 172.
55
Por. tamĪe.
56
TamĪe.
48
49
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budowy przeniesiono do niej relikwie nowego patrona57. Akt ten miaá znaczenie symboliczne, oznaczaá bowiem uniezaleĪnienie siĊ od Bizancjum. Obiekt
sakralny wybudowany na polecenie doĪy Giustiniana Participazia w roku 976
strawiá jednak poĪar. Pisarz odnotowaá, Īe wzniesiono nową ĞwiątyniĊ, jeszcze
wspanialszą od wczeĞniejszej. PoniewaĪ budowali ją mistrzowie sprowadzeni
w tym celu z Konstantynopola, zarówno jej wygląd zewnĊtrzny, jak i wystrój
wewnĊtrza noszą Ğlady wpáywów bizantyĔskich; zdaniem Murawjowa bazylika przypominaáa ĞwiątyniĊ Hagia Sophia58. W dziele Pis’ma s Vostoka,
ot 1849-1850 godov pisarz odnotowaá, Īe BazylikĊ Ğw. Marka wzniesiono
czĊĞciowo na wzór koĞcioáa w Konstantynopolu59. Zapewne dlatego czuá siĊ
w niej rzeczywiĞcie jak w Ğwiątyni, choü innego wyznania60; ogarnĊáo go tam
uczucie podziwu, którego nie doĞwiadczyá w Bazylice Ğw. Piotra w Rzymie61.
Opisując póĨniej katedrĊ w Mediolanie, stwierdziá, Īe w weneckiej Ğwiątyni
towarzyszyáo mu „sáodkie, przyjazne wraĪenie”62.
Bazylika Ğw. Marka zbudowana zostaáa na planie krzyĪa greckiego i zwieĔczono ją piĊcioma kopuáami. Pomysá ukáadu zaczerpniĊto z niezachowanego
koĞcioáa ĝwiĊtych Apostoáów w Konstantynopolu63, gdzie spoczywaáy szczątki
Ğw. àukasza. Wenecjanie pragnĊli bowiem, aby „ich” gáosiciel Dobrej Nowiny
uhonorowany zostaá równie godną Ğwiątynią, jak ewangelista àukasz. Kierowano siĊ takĪe ambicją stworzenia najpiĊkniejszej Ğwiątyni, jaką kiedykolwiek widziano. Prace budowlane sfinalizowano w roku 1071, dwadzieĞcia trzy
lata póĨniej nastąpiáa uroczysta konsekracja bazyliki. Uznano ją za oficjalny
koĞcióá miasta. Budowa Ğwiątyni nie zostaáa jednak caákowicie zakoĔczona,
trwaáa przez kilka nastĊpnych stuleci – kolejne pokolenia wprowadzaáy do niej
nowe elementy. KoĞcióá zdobiono i wzbogacano skarbami, które Wenecjanie
sprowadzali z podlegáych krajów64. Na polecenie doĪy Domenica Selvy kaĪdy
powracający statek wenecki – co w swoim tekĞcie podkreĞlaá Murawjow –
musiaá przywieĨü dar do ozdoby Bazyliki Ğw. Marka, dziĊki czemu budowla
wypeániaáa siĊ cennymi przedmiotami65. Skutkowaáo to róĪnorodnoĞcią styliPor. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 9.
Por. tamĪe, s. 10.
59
Por. t e n Ī e, Pis’ma s Vostoka, ot 1849-1850 godov, Tipografiâ III Otdeleniâ Sob. E. I. V. Kancelârii, Sankt-Petersburg 1851, cz. 1, s. 6.
60
Por. t e n Ī e, Rimskie pis’ma, cz. 1, s. 9.
61
Por. K o Ğ c i o á 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 koĞcioáa przez Turków por. t e n Ī e, Pis’ma s Vostoka, ot 1849-1850 godov, Tipografiâ 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 piĊknie, toĪsamoĞci i magii
miasta, w: Wenecja. Potencjaá, red. M. Jagieááo-Kowalczyk, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, s. 48; W s i e w o á o Ī s k a, dz. cyt., s. 18-22.
65
Por. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 26n.
57

58
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styczną detali architektonicznych – pochodzących z róĪnych miejsc i wykonanych na przestrzeni setek lat.
Murawjow dokáadnie opisaá historiĊ, wygląd zewnĊtrzny i wewnĊtrze
Ğwiątyni, w której „walczy Zachód ze Wschodem”66. Zwracaá uwagĊ na jej
elementy bizantyĔskie i gotyckie. O wspomnianej wyĪej rzeĨbie trzymającego ksiĊgĊ uskrzydlonego záotego lwa, przywiezionej z Egiptu, napisaá, Īe
wnosi ona do budowli „Īywioá arabski”67. Z dezaprobatą pisarza spotkaáo siĊ
usytuowanie nad gáównym portalem czterech odlanych z brązu koni – okreĞliá
je mianem „okropnej ozdoby”68 obiektu sakralnego. Nawiązując do historii
rumaków Lizypa69, z pewną satysfakcją odnotowaá, Īe za sprawą Napoleona
konie „gorzko odpáaciáy Wenecji za haĔbĊ Bizancjum i sáawĊ Ğlepego wodza
Dandolo”70.
Jak dowiadujemy siĊ z relacji Murawjowa, kiedy wszedá on do Ğrodka
bazyliki i zmierzaá w kierunku oátarza, odczuwaá radoĞü, wystrój Ğwiątyni
przypominaá mu bowiem cerkiew, ale gdy zamiast klasycznego rosyjskiego
ikonostasu zobaczyá kolumnadĊ z rzeĨbami apostoáów, jego „serce ĞcisnĊáo
siĊ”71. Ponadto za kolumnadą, uznawaną za wczeĞniejszą wersjĊ ikonostasu,
zobaczyá oátarz ukradziony z Konstantynopola, ze Ğwiątyni Hagia Sophia.
W sposób metaforyczny pisarz stwierdziá, Īe San Marco otwiera swoje objĊcia, by przyjąü wiernych pod bizantyĔski dach, ale wewnątrz szybko siĊ oni
przekonują, Īe nie są w Konstantynopolu, ale w mieĞcie, które przywáaszczyáo
sobie jego dobra72. BazylikĊ okreĞliá mianem skarbnicy zwyciĊstw Wenecji73.
Nie tylko jednak widok wywiezionych ze stolicy Bizancjum zabytków staá siĊ
przyczyną jego rozczarowania. Brakowaáo mu „sztuki sáowa, która jest najlepszą ozdobą czáowieka”74. MoĪna przypuszczaü, Īe Murawjow byá Ğwiadkiem
tak zwanej cichej mszy trydenckiej, podczas której jedynie asysta liturgiczna
odpowiadaáa na wezwania kapáana. Brak sáowa odczuá szczególnie dotkliwie
TamĪe, s. 2.
TamĪe.
68
TamĪe, s. 3.
69
Rumaki Lizypa zdobiáy bramĊ hipodromu w Konstantynopolu od czasów Konstantyna Wielkiego. Po zdobyciu miasta w roku 1204 doĪa Enrico Dandolo nakazaá przewieĨü je do Wenecji
i umieĞciü na fasadzie Bazyliki Ğw. Marka. Stanowiáy symbol wolnoĞci republiki. W roku 1797
Napoleon zabraá je do ParyĪa, by uczyniü z nich ozdobĊ àuku Triumfalnego. Zostaáy zwrócone
osiem lat póĨniej (por. W s i e w o á o Ī s k a, dz. cyt., s. 26n.).
70
M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 4.
71
Por. tamĪe, s. 5.
72
Por. tamĪe, s. 32. O wywoĪeniu róĪnych przedmiotów ze Ğwiątyni Hagia Sophia Murawjow
wspominaá takĪe w innym miejscu (por. t e n Ī e, Pis’ma s Vostoka, ot 1849-1850 godov, cz. 1,
s. 21).
73
Por. t e n Ī e, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 26.
74
TamĪe, s. 6.
66
67
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nad grobem Ğw. Marka, gáosiciela Dobrej Nowiny75 – opis tego doĞwiadczenia jest niezwykle sugestywny i nacechowany emocjonalnie: „Serce moje siĊ
ĞcisnĊáo, jakby obca rĊka nagle zgniotáa je w mej piersi i stáumiáa początkowy
zachwyt”76. Pisarz wyznaá, Īe dopiero po mszy, w modlitwie osobistej nad
relikwiami Ewangelisty, odzyskaá wewnĊtrzny spokój77.
W swoich wspomnieniach Murawjow prezentuje zatem ambiwalentny
stosunek do Bazyliki Ğw. Marka. Podziwiaá ten obiekt sakralny, na kaĪdym
kroku dostrzegaá coĞ bliskiego osobie prawosáawnej, ale jednoczeĞnie odczuwaá jego obcoĞü. ZauwaĪyá, Īe przechowywane w Ğwiątyni utensylia sakralne
nie byáy uĪywane podczas liturgii, nie peániáy wiĊc swoich podstawowych
funkcji. Przedmioty te okreĞliá jako bliskie i ĞwiĊte, zarazem jednak – jak
pisaá – odstrĊczaáa go od nich „obczyzna”78. W Murawjowa opisie „wodnego
miasta” waĪna jest zatem opozycja: swoje (bliskie, prawosáawne) – cudze. Jak
pisaá, w Ğwiątyni wszystko przypominaáo mu, Īe nie jest w Konstantynopolu,
i byáo to dla niego trudne doĞwiadczenie79.
Canale Grande, gáówny trakt komunikacyjny Wenecji, nazwaá Murawjow
„królewską wilgotną drogą miasta”80, której koronĊ stanowi „kamienny diadem”81 mostu Rialto. Wielki Kanaá pisarz postrzegaá jako oĞ nie tylko komunikacyjną, ale i kompozycyjną, wokóá niej wzniesiono bowiem najpiĊkniejsze
obiekty sakralne i Ğwieckie82, które podziwiaá podczas wĊdrówek po mieĞcie.
Odbicia koĞcioáów i paáaców na powierzchni wody porównaá do zjaw, którymi
„czarodziejka Wenecja” wabi páynących gondolą83. Komentując budowĊ mostu
áączącego „gáówną ulicĊ” Wenecji z lądem84, Murawjow miaá ĞwiadomoĞü, Īe
jest Ğwiadkiem odchodzenia pewnego etapu historii Wielkiego Kanaáu i caáego
miasta. PodkreĞlaá, Īe wkrótce „caáa poezja zniknie i proza parowozów zaümi”
czternaĞcie wieków sáawy Serenissimy85. Jednym z jej elementów byáa bez
wątpienia sztuka.
W swoich rozwaĪaniach rosyjski pisarz wiele uwagi poĞwiĊciá mozaikom,
freskom i rzeĨbom w Bazylice Ğw. Marka oraz obrazom w Paáacu DoĪów.
Sale, w których odbywaáy siĊ posiedzenia wáadz paĔstwowych, ozdobione
zostaáy pracami najwybitniejszych mistrzów weneckich – Murawjow zwraca
75
76
77
78
79
80
81
82
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Por. tamĪe, s. 5.
TamĪe.
Por. tamĪe, s. 6.
TamĪe, s. 39.
Por. tamĪe, s. 6.
TamĪe, s. 82.
TamĪe.
Por. M a l i n o w s k a - P e t e l e n z, dz. cyt., s. 32.
Por. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 83.
BudowĊ mostu ukoĔczono w roku 1846 (por. W s i e w o á o Ī s k a, dz. cyt., s. 113).
Por. tamĪe, s. 85.
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uwagĊ na Triumf Wenecji86 Jacopa Tintoretta87 oraz ApoteozĊ Wenecji88 Paola Veronesego89. W cyklu epistolarnym rosyjskiego pisarza niejednokrotnie
pojawiają siĊ takĪe nazwiska innych malarzy (jak na przykáad Tycjan, Paris
Bordone, Francesco Bassano, Jacopo Palma starszy, Jacopo Palma máodszy,
Andrea Vicentino), jego zdawkowe refleksje na temat mistrzostwa weneckich twórców, niepoparte wnikliwą analizą ich dzieá, trudno jednak uznaü
za przemyĞlenia na miarĊ Johna Ruskina czy Pawáa Muratowa. Murawjow
w krótkich opisach obrazów jedynie wymienia przedstawione na nich postaci
i wydarzenia. Wspominając, Īe w koĞciele pod wezwaniem Ğw. Zachariasza
znajdują siĊ wspaniaáe malowidáa, nie wymienia ani jednego z nich, nawet
sáynnej Madonny z Dzieciątkiem w otoczeniu ĞwiĊtych90 pĊdzla Giovanniego
Belliniego, którą musiaá przecieĪ widzieü w oátarzu Ğwiątyni.
Z osób swoistych dla Wenecji w dziele Murawjowa najczĊĞciej spotykamy
postaci przywoáywanego juĪ patrona miasta Ğw. Marka, gondoliera i doĪy.
W rosyjskiej poezji romantycznej gondolier byá nieodáącznym elementem
obrazu Wenecji. Murawjow zanotowaá, Īe w Italii podąĪaá Ğladami Torquata
Tassa, poczynając od Wenecji, w której gondolierzy Ğpiewali „jego oktawy”91,
aĪ po pachnące cytrynami Sorrento, rodzinne miasto wáoskiego twórcy. Murawjow niejednokrotnie korzystaá z usáug gondolierów wykonujących oktawy
Tassa, czyli strofy jego sáynnej Jerozolimy wyzwolonej (1581)92. Podziwiali ich
podróĪnicy z róĪnych krajów Europy, Ğpiew gondolierów, jako integralny element kolorytu Wenecji, staá siĊ zaĞ jednym z ulubionych tematów europejskiej,
a szczególnie rosyjskiej poezji romantycznej. Motyw ten obecny byá miĊdzy
innymi w twórczoĞci Aleksandra Puszkina, Iwana Kozáowa i Jewgenija BoratyĔskiego93.
Murawjow pisaá teĪ o doĪach, w szczególnoĞci w kontekĞcie ich zasáug dla
republiki. W jego rozwaĪaniach pojawiali siĊ miĊdzy innymi Andrea Dandolo,
Jacopo Tintoretto, Tryumf Wenecji, 1584, Paáac DoĪów, Wenecja.
Por. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 57.
88
Paolo Veronese, Apoteoza Wenecji, 1585, Paáac DoĪów, Wenecja.
89
Por. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 51n.
90
Giovanni Bellini, Madonna z Dzieciątkiem w otoczeniu ĞwiĊtych, 1505, koĞcóá 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, táum. P. Kochanowski, Krakowska Spóáka Wydawnicza, 1923
93
WiĊcej o zwyczaju Ğpiewania 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 issledovanij 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: KsiĊga pamiątkowa ku czci Stanisáawa
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 wspominaá przy okazji legendy o przeniesieniu relikwii Ğw. Marka.
JeĞli chodzi o historyczne i kulturowe realia oraz artefakty, to w rozwaĪaniach rosyjskiego poety odnajdujemy, w róĪnych kontekstach, sáowo „zwierciadáo” – najczĊĞciej w odniesieniu do wody, na przykáad w sformuáowaniu
„szafirowe zwierciadáo wód”94. Zwierciadáem miasta byá, wedáug pisarza, Paáac DoĪów95, nazwany przez niego takĪe gáową i sercem Wenecji96. W opisie
paáacu pojawiáa siĊ „koronka” 97 jako element architektoniczny.
Tradycyjnie „peráa Adriatyku” to przestrzeĔ maskarady, karnawaáu dającego
moĪliwoĞü ucieczki do innego Ğwiata. Tego aspektu w rozwaĪaniach Murawjowa
nie ma. W czasie gdy Wenecja pozostawaáa pod panowaniem austriackim, karnawaá siĊ nie odbywaá. Po siedemdziesiĊcioletniej niewoli powrócono do tej tradycji
w roku 1867. Rosyjski pisarz czĊsto odwoáywaá siĊ do róĪnych Ĩródeá literackich
czy historycznych, mógáby wiĊc wspomnieü o karnawale jako bardzo waĪnym
wyróĪniku Wenecji, mimo Īe nie miaá okazji go zobaczyü. Wydaje siĊ jednak,
Īe nie interesowaá siĊ maskaradą ze wzglĊdu na swój Ğwiatopogląd, postrzegaá
bowiem otaczającą go rzeczywistoĞü z punktu widzenia osoby bogobojnej.
Jako czáowieka gáĊboko wierzącego, zatroskanego o prawosáawie, Murawjowa interesowaáa sytuacja KoĞcioáa prawosáawnego w Wenecji i – szerzej – w Italii. Zwracaá uwagĊ na róĪnice w sprawowaniu Boskiej Liturgii we
Wáoszech i w Rosji. Opisaá jedyną wówczas cerkiew prawosáawną w mieĞcie
– pod wezwaniem Ğw. Jerzego. W sposób szczególny interesowaá siĊ relikwiami. Takie nastawienie pisarza wpáynĊáo na przedstawiony przez niego obraz
miasta, na ujĊcie Wenecji nie wedáug tradycyjnego klucza turystyki, ale z perspektywy pielgrzyma, przez pryzmat opozycji swój–obcy. W prawosáawiu
pątnik to przede wszystkim osoba, która uwielbia Boga, oddaje mu hoád przez
kult ikon, relikwii czy krzyĪy w ĞwiĊtych miejscach98. Wenecja i naleĪące do
niej wyspy posiadaáy jedną z najwaĪniejszych kolekcji relikwii na Zachodzie,
drugą po Rzymie, co byáo nastĊpstwem konsekwentnie prowadzonej polityki.
PrzywoĪono je z podbitych krajów, miĊdzy innymi wykradano z Konstantynopola. Miaáy one zapewniü mieszkaĔcom wszelką pomyĞlnoĞü, a republice
sukcesy99.
M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 86.
Por. tamĪe, s. 2.
96
Por. tamĪe, s. 41.
97
Por. tamĪe, s. 43.
98
Por. K o Ğ c i o á e k, dz. cyt., s. 33-36.
99
Por. H. M a n i k o w s k a, Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyáku Ğredniowiecza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocáawskiego, Wrocáaw 2008, s. 92;
P o m i a n, dz. cyt., s. 26.
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Poeta przytaczaá opowieĞci o przeniesieniu relikwii Ğw. Marka z Aleksandrii oraz Ğw. Mikoáaja z Miry Licyjskiej. Szczegóáowo przedstawiaá dzieje
ukrycia i odnalezienia szczątków patrona w samej Wenecji. Modlitwa przy
nich staáa siĊ dla pisarza waĪnym doĞwiadczeniem duchowym. W czasie swojego pobytu w „wodnym mieĞcie” uczciá on nie tylko relikwie Ğw. Marka,
w koĞciele Ğw. Antoniego z Padwy pokáoniá siĊ bowiem szczątkom Ğw. Saby,
zaáoĪyciela wielkiej áawry koáo Jerozolimy. Przed przybyciem do Wenecji
Murawjow przeczytaá o nich w relacji z pielgrzymki Wasilija Barskiego100,
dlatego poprosiá posáugującego w cerkwi prawosáawnej ojca Mazarachiego, by
wskazaá mu, gdzie siĊ znajdują. Kapáan z radoĞcią zaprowadziá pisarza do tych
relikwii oraz szczątków dwóch patriarchów Aleksandrii. W Ğwiątyni pod wezwaniem Ğw. Zachariasza Murawjow uczciá relikwie Ğw. Atanazego, w koĞciele Jana Chrzciciela zaĞ szczątki Ğw. Jana JaámuĪnika, który swój przydomek
zawdziĊczaá zasáugom w dziele pomocy ubogim, chorym i opuszczonym.
Poeta przekonany byá, Īe i w innych obiektach sakralnych Wenecji spoczywają relikwie ĞwiĊtych PaĔskich, bo Wenecjanie wiele ich zrabowali w Konstantynopolu. Pytaá retorycznie, gdzie naleĪy szukaü szczątków ĞwiĊtych, skoro tych,
którzy je wykradli, cechowaáa ignorancja i obojĊtnoĞü w kwestii kultu relikwii101.
Murawjow w swojej twórczoĞci wielokrotnie ubolewaá nad tym, Īe KoĞcióá zachodni nie darzy relikwii naleĪnym szacunkiem, i byá gáĊboko wdziĊczny Bogu,
Īe pozwoliá mu oddaü czeĞü wspomnianym wyĪej ĞwiĊtym. Za waĪny obowiązek
uznaá poinformowanie o tym swoich rodaków, Īeby i oni podczas pobytu w Wenecji mogli doznaü duchowego pocieszenia, modląc siĊ przy tych relikwiach.
Murawjow przedstawiaá WenecjĊ bardzo obrazowym, poetyckim jĊzykiem.
Pisaá o biaáym, róĪowym i zielonym marmurze, o báĊkitnych wodach miasta
i o czarnych gondolach, BazylikĊ Ğw. Marka okreĞlaá – jak Wenecjanie – mianem záotej, wspominaá teĪ o záotej ksiĊdze, którą trzyma skrzydlaty lew oraz
o záotym oátarzu, unikalnym skarbie znajdującym siĊ w tej Ğwiątyni. W rozwaĪaniach Murawjowa czĊsto pojawia siĊ epitet „cudowny”102: w odniesieniu
do Bazyliki Ğw. Marka, mozaik czy Paáacu DoĪów. W opisie tego ostatniego
zabytku pisarz stosowaá teĪ przymiotniki „urzekający”103 oraz „tajemniczy”104,
a BazylikĊ Ğw. Marka nazywaá równieĪ „wspaniaáą”105 i „nadzwyczajną”106,
dzwonnicĊ zaĞ przyrównaá do czarnej zjawy107.
100
101
102
103
104
105
106
107

Por. M u r a v’e v, Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam”, s. 103.
Por. tamĪe, s. 108.
Np. tamĪe, s. 2, 5, 6, 38, 39.
TamĪe, s. 71.
TamĪe, 41.
TamĪe, s. 10.
TamĪe, s. 41.
Por. tamĪe, s. 72.
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Kolor czarny áączy siĊ z nocą, uwaĪaną za ucieleĞnienie ciemnoĞci. Murawjow, podobnie jak inni poeci rosyjscy, czĊsto opisuje nocny krajobraz miasta, w Ğwietle ksiĊĪyca. Zdaniem pisarza Wenecja, naleĪąca do obszaru nocy,
jawi siĊ jako miasto widmowe – wspomina on o „zjawach” paáaców, które
niczym marmurowe szkielety wyrastają po obu brzegach Wielkiego Kanaáu108.
Kontemplując miasto, Murawjow pogrąĪaá siĊ w „czarodziejskim Ğnie”109. Wenecja kojarzyáa mu równieĪ siĊ z marmurowo-wodną pustynią110. Charakteryzując ją, posáuĪyá siĊ oksymoronem „Īywy trup”111, twierdziá jednak, Īe „córka
Ğw. Marka” nie moĪe umrzeü, drzemie tylko, uĞpiona na marmurowym morzu,
koáysana falami Adriatyku, nucącymi jej o chwale, która juĪ przeminĊáa112.
Widmowa Wenecja Murawjowa „pociesza siĊ wspaniaáymi zjawami pokonanego niegdyĞ Wschodu, tak jak spragniony wĊdrowiec na pustyni daje siĊ
zwodziü miraĪom jezior, obiecujących zaspokoiü jego pragnienie”113.
*

Postrzeganie Wenecji przez podróĪników czĊsto ograniczone byáo do
miejsc stanowiących jej wizytówkĊ, tych, które naleĪaáo zobaczyü i które „powinny dziwiü, fascynowaü, rodziü potrzebĊ ustosunkowania siĊ”114. Murawjow w pewnym sensie podporządkowaá siĊ tej tradycji. Opisywaá najbardziej
charakterystyczne obiekty i osobliwoĞci „wodnego miasta”. W jego relacjach
pojawiaáy siĊ typowe dla opisów Wenecji elementy, takie jak ksiĊĪyc, noc,
woda czy gondolier. Pisarza nie interesowaáa jednak przestrzeĔ karnawaáu,
lecz dziedzictwo bizantyĔskie i prawosáawne. W związku z tym niejednokrotnie podkreĞlaá, Īe Serenissima prowadziáa rabunkową politykĊ wobec
Konstantynopola.
W czasie wojaĪy, których pierwszym etapem byáa Wenecja, Murawjow
nie zapominaá o Rosji i prawosáawiu115. Opisując na przykáad BlacherneĔską
Por. tamĪe, s. 72n.
TamĪe, s. 2.
110
Por. tamĪe, s. 71.
111
TamĪe, s. 70.
112
Por. tamĪe, s. 86.
113
TamĪe.
114
A. A c h t e l i k, Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, Gnome, Katowice 2002, s. 11.
115
Pawieá Muratow w jednym ze swoich szkiców napisaá: „Dla nas, ludzi Póánocy, którzy wstĊpują na ziemiĊ wáoską przez záote wrota Wenecji, wody laguny są w istocie wodami Lety. Gdy stoimy
przed starymi obrazami zdobiącymi koĞcioáy weneckie, gdy páyniemy gondolą lub gdy báądzimy
po milczących uliczkach lub nawet wĞród przypáywów i odpáywów gwarnej fali ludzkiej na placu
ĝw. Marka, wszĊdzie tam pijemy áagodne, sáodkie wino zapomnienia. Wszystko, co zostaáo za
108
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IkonĊ Matki Boskiej, w roku 1204 wykradzioną z Konstantynopola przez doĪĊ
Dandola, wspominaá IkonĊ Matki Boskiej Peczerskiej i przypominaá sobie Kijów i MoskwĊ, dokąd ikona ta zawĊdrowaáa po przeniesieniu siedziby metropolii116. Mianem „póánocnej Wenecji”117 okreĞlaá pisarz nie – jak inni autorzy
– Petersburg, ale klasztory usytuowane wokóá Nowogrodu Wielkiego. Takie
porównanie wskazuje na konfesyjne nastawienie Murawjowa, które wpáynĊáo
na jego sposób postrzegania i opisu „peráy Adriatyku”. Poeta spoglądaá na
miasto przede wszystkim z perspektywy pielgrzyma, nie zaĞ turysty, który
niczym flâneur spaceruje bez celu. WszĊdzie poszukiwaá Ğladów prawosáawnej, bizantyĔskiej Serenissimy. Zapewne dlatego w koĞcioáach interesowaáy
go nie tyle wspaniaáe malowidáa weneckich twórców, o których z wielkim
znawstwem pisaá póĨniej jego rodak Pawieá Muratow, ile relikwie. W odczuciu
Murawjowa Wenecja byáa córką Bizancjum, piĊkną, ale niewdziĊczną, okradáa
bowiem matkĊ, by budowaü swoją potĊgĊ i sáawĊ.
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