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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 
.

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 a.  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 .  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).

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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