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Pierwsze skojarzenia, które nasuwają 

się wielu, gdy słyszą nazwę Wenecja, są 

zapewne stosunkowo schematyczne. 

Romantyczne obrazki, bliskie tym z katalogów 

biur podróży, powstają bezwiednie 

w umysłach: gondole łagodnie muskające 

powierzchnię wody, magiczny most Rialto 

i jego liczni krewni, urokliwie wąskie uliczki 

składające się na nieokiełznany labirynt oraz 

piękno wespół z przepychem niezliczonej 

ilości kościołów. Jednakże nie zawsze 

postrzeganie tego miasta zwanego Perłą 

Adriatyku było tak jednostronnie pozytywne, 

a bywało, że widziano je zgoła odmienne. Jak 

jeszcze kojarzono Wenecję na początku 

ubiegłego wieku? 

 Piękno tego miasto, na które 

składają się wspaniałe dzieła architektury 

i jakże niebanalne rozwiązania urbanistyczne, 

przyjmowane dziś jako jego naturalny rys, 

było kwestionowane, a wręcz doszukiwano się 

w nim drugiego, głęboko skrytego dna. 

Jednym z tych, którzy odważyli się wysunąć 

votum nieufności wobec prawdziwości piękna 

miasta na lagunie, był Georg Simmel. Był on 

wybitnym niemieckim filozofem i socjologiem. 

Podczas swego pobytu we Włoszech napisał 

kilka esejów, z których trzy w całości poświęcił 

rozważaniom na temat sławnych miast 

włoskich: Rzymu, Florencji i Wenecji.  

Większą część krótkiego, lecz 

interesującego i ważnego eseju o Wenecji 

poświęca autor zagadnieniom prawdziwości 

architektury weneckiej. Według XIX-

wiecznych teorii sztuk, których zwolennikiem 

był także Simmel, każde dzieło sztuki powinno 

spełniać wymóg prawdziwości, jakkolwiek tylko 

ono samo tego od siebie wymaga1. Dany wymóg 

ma dwa aspekty: dzieło sztuki powinno go 

spełniać zarówno w aspekcie obiektywnym, 

jak i subiektywnym. Pierwszy z nich zakłada 

obiektywne odwzorowywanie rzeczywistości 

– mowa tu o funkcji mimetycznej wytworów 

artystycznych. Na polu malarstwa, grafiki 

i rzeźby spełnienie owego wymogu jest dość 

oczywiste, gdyż te dziedziny ze swej natury są 

mimetyczne. Aby dzieła malarstwa, grafiki 

i rzeźby były nazwane prawdziwymi, oczekuje 

się od nich jak najwierniejszego naśladowania 

natury. Simmel oczywiście nie bierze jeszcze 

pod uwagę sztuki niefiguratywnej, gdyż esej 

powstaje w czasie2, gdy awangarda dopiero 

stawia pierwsze kroki. W akademickim 

środowisku Simmla najwcześniejsze 

poczynania fowistów, eksperymentujących 

z ukazywaniem rzeczywistości i gwałcących 

naturalizm kolorystyczny zostały – jak 

wiadomo – stanowczo odrzucone. 

 W jaki sposób jednak odnieść 

wymóg naśladownictwa natury do 

architektury, która jest dziedziną sztuki 

znacząco odbiegającą od pozostałych? 

Architektura sama w sobie nie naśladuje 

rzeczywistości – raczej ją stwarza. O ile nie jest 

sztuką mimetyczną, kryterium prawdziwości 

winno wobec niej być sformułowane inaczej. 

Dzieło architektury powinno przekonywać nas 

o swej prawdziwości przez zapewnienie 

                                                 
1  Georg Simmel, Wenecja [w:] Iden, Most i 

drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, 

Warszawa 2006, s. 177. 

2  Nota bibliograficzna [w:] Georg Simmel, op. 

cit., s. 346. 
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poczucia stabilności i wytrzymałości. Powinno 

budzić zaufanie wchodzących do niego 

i dawać poczucie bezpieczeństwa. Ważnym 

składnikiem prawdziwości architektury jest 

też dbałość o elementy dekoracyjne, 

odpowiedni ich dobór i rozmieszczenie. 

Simmel sformułował ten wymóg 

w następujący sposób:  

(…) Ponad sztuką stoi wymóg prawdziwości, który 

dzieło sztuki musi spełnić, jakkolwiek tylko ono samo 

tego od siebie wymaga. Jeśli potężna belka spoczywa na 

filarach, których wytrzymałość nie budzi zaufania, (…) 

wyczuwamy brak prawdziwości, mamy wrażenie, że 

dzieło sztuki nie odpowiada własnej idei3. (…) Od 

architektury (…) żaden naturalizm nie może wymagać 

prawdziwości w sensie formalnego podobieństwa do 

jakichś danych zewnętrznych, tym bardziej potrzeba jej 

prawdziwości wewnętrznej: aby siły nośne mogły 

sprostać swemu brzemieniu, aby ornament znalazł się 

tam, gdzie może wykazać całą swą wewnętrzną 

ruchliwość, aby szczegóły nie sprzeniewierzały się 

stylowi, w jakim prezentuje się całość4. 

Aspekt subiektywny, zawarty 

w każdym dziele sztuki, przejawia się 

w indywidualizmie artysty. To on sprawia, że 

dzieła różnych autorów, malarzy, rzeźbiarzy 

oraz grafików, pomimo że mają za zadanie 

w sposób wierny naśladować naturę, są różne 

od siebie. Wchodzą tu w rachubę różne 

względy, np. kompozycja, odmienne sposoby 

kładzenia farby czy opracowania kamienia, 

różna kolorystyka i tym podobne. 

W architekturze indywidualizm jest równie 

ważny, co w sztukach plastycznych. Architekci 

mają swoje ulubione plany, typy fasad, 

wybierają różne elementy dekoracyjne 

i w różny sposób je układają względem siebie 

i całości. W architekturze aspekt subiektywny 

bywa też często poszerzony o wyrażenie 

indywidualizmu samego budynku ze względu 

na jego funkcję i przeznaczenie bądź osobę 

zamawiającą. Wyraża zatem nie tylko 

                                                 
3  Georg Simmel, op. cit., s. 177. 

4  Ibidem, s. 178. 

pomysłowość i umiejętności autora projektu, 

ale też często wolę i smak jego mieszkańca. 

Dom jest jeszcze jedną  formą reprezentacji 

spośród wielu i dlatego zamawiający ma 

często wiążące słowo w dyskusji 

o ostatecznym wyglądzie realizacji. Dzieło 

architektury, w zależności od swych cech, 

wskazania lub przemilczenia pewnych 

określonych rozwiązań, nawiązań do tradycji 

czy oderwania od niej w skrajnej 

nowoczesności, może zdradzać w wielu 

szczegółach osobowość twórcy lub 

mieszkańca. 

Jaką jawi się Wenecja w oczach 

Simmla? Jest kategoryczny. Mówi wprost: 

Wenecja natomiast jest miastem sztucznym5. 

Główny zarzut, jaki Simmel wyraża wobec 

niej, to zarzut kłamstwa. Wenecja w jego 

oczach nie spełnia kryteriów prawdziwości. 

Skupiając się najbardziej na aspekcie 

subiektywnym, autor eseju analizuje 

architekturę Wenecji, pisząc w następujący 

sposób:  

Pałace weneckie natomiast to wykwintne igraszki, już 

przez swą jednakowość maskujące indywidualność 

swoich mieszkańców, woal, którego fałdy układają się 

zgodnie z regułami jego własnej piękności, a życie 

toczące się pod jego osłoną ujawniają tylko przez to, że je 

skrywają6. 

 Wprawdzie Simmel nie wyraża swego 

zdania wobec aspektu obiektywności, lecz 

miasto, sprawiające wrażenie wybudowanego 

niemal w całości na wodzie, nie jest w stanie 

spełnić tego wymogu. Czy można zaufać 

budowlom mającym w pogardzie ląd, 

wzniesionym na przekór wodzie; miastu 

absurdalnemu przez swoje umiejscowienie, 

niby postawionemu na dowód ludzkiej pychy, 

dla wyśmiania sił natury, z którymi już od 

wieków zmaga się w nieustającej bitwie? 

Simmel widzi Wenecję jako miasto, gdzie cała 

                                                 
5  Ibidem, s. 179. 

6  Ibidem, s.178. 
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pogoda, jasność, lekkość i swoboda służyły tylko za 

fasadę posępnemu, gwałtownemu, nieubłaganie 

zdążającemu do celu życiu, schyłek tego życia 

pozostawił jedynie bezduszne dekoracje, kłamliwe 

piękno maski. W Wenecji wszyscy poruszają się jak 

na scenie; zajęci czczymi marzeniami albo 

przedsięwzięciami, z których nic nie wynika, 

wynurzają się nieustannie zza rogu i znikają 

natychmiast za następnym, a mają w sobie zawsze 

coś z aktorów, którzy poza sceną są niczym, bo tylko 

na scenie toczy się gra, bez przyczyn 

w rzeczywistości chwili poprzedniej i bez skutków 

w rzeczywistości chwili następnej7. 

  Owe zarzuty aktorstwa – odgrywania 

swej roli przez każdego Wenecjanina, a także 

przybierania ciągle innych masek – oraz 

wspomnienie ponadczasowości – nie w sensie 

wieczności, lecz nadnaturalnego wyłamania 

się czasowi i jego regułom – przywołują na 

myśl karnawał wenecki. Jak każdy inny, tak 

i wenecki karnawał był czasem, podczas 

którego zostają zawieszone prawa i porządki, 

kategorie prawdy i fałszu, wiedzy i władzy. 

Karnawał to czas poza zwykłym czasem 

i miejscem. Simmel widzi Wenecję po części 

przez pryzmat karnawału; kłamliwość 

i oszustwo jest jej bliskie na co dzień, lecz jest 

to raczej karnawał już dawno zakończony. 

Pozostała po nim tylko scenografia, którą 

stanowi całe miasto. W oczach Simmla 

architektura wenecka jedynie udaje 

prawdziwość, jest bliższa dekoracji teatralnej 

niż rzeczywistym budowlom. Jest to 

architektura bardzo odmienna od renesansu 

przecież wcale nieodległej Florencji, gdzie 

każdy pałac reprezentuje pewną siebie, suwerenną 

osobowość8. Nie ma w Wenecji renesansowego 

rozsądku, nie ma także jego logiki.  

Wydaje się, że budowle weneckie 

zostały stworzone jedynie dla zachwytu ludzi. 

Wenecja jest niezrozumiałą zabawką, 

                                                 
7  Ibidem, s. 179. 

8  Ibidem, s. 178. 

lukrowanym domkiem, dekoracją teatralną 

zapomnianą i porzuconą w tym miejscu na 

zawsze, a wypełniona ludźmi staje się 

zaledwie spektaklem, niemającym się nigdy 

odbyć w rzeczywistości. Jest ponadczasową 

grą.  

Jeśli samo miasto jest zaklęte, 

oddziałuje z pewnością także na swych 

mieszkańców. (…) obraz ludzi wydaje się 

pozbawiony głębi. Chodzą i stoją, kupują 

i sprzedają, przyglądają się i mówią – wszystko to 

w zaklętym kręgu tego miasta, gdzie pozór odrywa 

się od bytu, wydaje się czymś tylko 

dwuwymiarowym, nalepionym na jego rzeczywistą 

i definitywną istotę. (…) wszelkie działanie jest 

fasadą bez zaplecza, jedną stroną równania, którego 

drugą stronę wymazano9. 

W swej nieprawdziwości i obłudzie 

Wenecja bardziej przypomina sen niż istotnie 

dziejącą się rzeczywistość. Jak sen, architektura 

ta zaledwie imituję jawę, naśladuje ją, ale 

nigdy nią nie jest. Simmel ujmuje to 

w następujący sposób: Nie ma chyba drugiego 

miasta, w którym życie toczyłoby się w jednym 

i tym samym tempie. Żadne zwierzęta pociągowe 

ani pojazdy nie każą ze zmienną szybkością gonić za 

sobą wzrokiem, gondole poruszają się w tempie 

i rytmie idących ludzi. I to jest właściwa przyczyna, 

dla której Wenecja zawsze wydawała się „snem”. 

(…) jednostajne, długotrwałe bodźce działają 

hipnotycznie, nieprzerwany rytm wprawia nas w 

przyćmiony stan nierealności. Monotonia 

wszystkich weneckich rytmów pozbawia nas 

wstrząsów i bodźców potrzebnych, aby czuć pełnię 

rzeczywistości, i wtrąca w rodzaj snu, w którym 

otacza nas pozór rzeczy – bez rzeczy samych. (…) 

I żyjąc tak treściami oderwanymi od substancji 

i poruszeń prawdziwego życia, uczestniczymy 

wewnętrznie w kłamstwie Wenecji10. 

                                                 
9  Ibidem, s. 180. 

10  Ibidem, s. 181. 
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Kilka lat później, w 1911 roku11 odbył 

swą włoską podróż rosyjski pisarz, podróżnik, 

krytyk i historyk sztuki Paweł Muratow. 

W swych wspomnieniach z podróży zawarł 

cztery szkice poświęcone Wenecji. Dla 

każdego podróżnika przybywającego 

z północy miejsce to było bramą do Włoch, 

pierwszym większym przystankiem 

w wyprawie. Szkic o jakże znamiennym tytule 

Wody letejskie zaczyna się od słów: Są dwie 

Wenecje12. W przeciwieństwie do 

kategorycznego Simmla, który niemal neguje 

istnienie Wenecji, Muratow na początku swych 

rozważań zaznacza dwoistość i dysonans 

własny miasta. Pierwsza Wenecja, aczkolwiek 

opisana przed stu laty, jest dokładnym 

odzwierciedleniem tej wspomnianej na samym 

początku mej pracy – Wenecji turystyki 

i entuzjastycznych wyobrażeń, która wciąż 

jeszcze obchodzi jakieś święto, wciąż jeszcze 

rozbrzmiewa ciągłym gwarem, trwa uśmiechnięta 

i leniwie wywczasuje się na placu Św. Marka, na 

Piazzetcie i na wybrzeżu degli Schiavoni. Od tej 

Wenecji nieodłączne są gołębie, stały napływ 

cudzoziemców, stoliki przed kawiarnią Floriana, 

sklepy ze wspaniałymi wyrobami ze szkła13. 

Właściwie bez zmian obraz ten przetrwał do 

dziś. Możemy zgodzić się z dalszymi słowami 

Muratowa: Przez cały rok, z przerwą podczas 

dwóch czy trzech miesięcy zimowych, toczy się tu 

niespokojne, a zarazem próżniacze życie, tak 

próżniacze jak nigdzie indziej. Dość popatrzeć na 

ruchliwą rzeszę przelewającą się rano przez most 

della Paglia, dość wsłuchać się w daleki gwar 

różnojęzycznej mowy i cichy odgłos kroków na 

marmurowych płytach!14 Lecz już kilka zdań 

dalej wyraźnie daje się wyczuć nastrój 

rezygnacji i zmęczenia: łatwo można znużyć się 

                                                 
11  Album wenecki [w:] „Zeszyty literackie”, 1992 

(39), s. 59. 

12  Paweł Muratow, Wenecja. Wody letejskie 

[w:] Iden, Obrazy Włoch, przeł. Paweł Hertz, 

Warszawa 1972,  t.1, s.13. 

13 Ibidem. 

14  Ibidem. 

muzyką, widokiem wspaniałych witryn, 

ustawicznym gwarem cudzoziemskiego tłumu. 

Wenecja nieraz pozwala dotkliwie odczuć 

samotność, nie pociesza nas i nie napełnia blaskiem, 

jak Florencja czy Rzym15. Po raz drugi już 

Wenecja zostaje przyrównana do tych samych 

dwóch wspaniałych miast włoskich i znów 

w porównaniu tym przegrywa. Ten fragment 

jest zapowiedzią opisu drugiej Wenecji, 

zupełnie odmiennej w swym charakterze. 

Muratow umiał odczuć nastrój obu naprawdę 

różnych wersji tego samego miasta, dwóch 

dusz zaklętych w jednej przestrzeni. Opisał to 

drugie miasto następująco: (…) nieruchomość 

tych płytkich wód, bezludzie, ogromne opuszczone 

budowle na wybrzeżu – wszystko tchnie jakimś 

nieziemskim spokojem. Wszystko przypomina jakiś 

dawny, zapomniany sen16.  

Podobnie wypowiedział się o odludnym 

Murano: Wszędzie, we wszystkim odczuwamy tu 

zamieranie albo może jak gdyby powolne ustawanie 

życia. Twarze robotnic pracujących w wytwórniach 

szkła są blade jak wosk, a czerń chustek sprawia, że 

wydają się jeszcze bledsze. A może to są cienie, 

może tylko cieniem jest także ta gondola, która tak 

sprawnie i cicho przywiozła nas tu z Wenecji. 

A może te wody to wody śmierci, zapomnienia? 

Dzisiejsza Wenecja jest tylko widmem dawnego 

życia, a ustawiczne święto na placu św. Marka to 

tylko uczta obcych ludzi na miejscu porzuconym 

przez gospodarzy17. Dla nas, ludzi Północy, którzy 

wstępują na ziemię włoską przez złote wrota 

Wenecji, wody laguny są w istocie wodami Lety. 

Gdy stoimy przed obrazami zdobiącymi kościoły 

weneckie, gdy płyniemy gondolą lub gdy błądzimy 

po milczących uliczkach czy nawet wśród 

przypływów i odpływów gwarnej fali ludzkiej na 

placu św. Marka, wszędzie tam pijemy łagodne, 

słodkie wino zapomnienia. Wszystko, co zostało za 

nami, całe nasze dawne życie przestaje nam ciążyć. 

Wszystko, co przeżyliśmy, obraca się w dym, i ze 

                                                 
15  Ibidem. 

16  Ibidem, s. 14. 

17  Ibidem, s.14-15. 
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wszystkiego pozostaje tylko garstka popiołu tak 

drobna, że można ją zmieścić w szkaplerzu na piersi 

podróżnego18. 

Z tymi słowami zgodziłby się także 

Tomasz Mann. Jego sławne opowiadanie 

Śmierć w Wenecji wyraża to samo przekonanie, 

zawiera ten sam kod odczytywania miasta. 

Nowela ta została zamierzona początkowo tak 

skromnie, jak chyba żadne moje dzieło – przyznaje 

autor w szkicu autobiograficznym19, a w istocie 

stała się jego najwybitniejszą krótką formą. 

Śmierć w Wenecji powstała podczas pobytu 

Mannów w tymże mieście w roku 191120. 

Chociaż wyjazd, wymuszony stanem zdrowia 

żony, był nie na rękę pisarzowi, który właśnie 

pochylał się nad powieścią o hochsztaplerze 

Feliksie Krullu, to jednak Mann nie próżnował 

i wrócił z podróży z owocem swej pracy21. 

Wenecja w opowiadaniu Manna, choć 

nie jest opisana tak dosłownie, jak to uczynił 

Muratow, ewokuje jednak tę samą atmosferę 

i wprowadza przybysza w identyczny stan 

zapomnienia i słodkiego zamroczenia, 

o którym pisał poprzednik. Mąci umysł, 

oddziałując na wszystkie zmysły, aż zatraci 

swą ofiarę w sobie samej. To była Wenecja, 

przymilna i podejrzana piękność, to miasto pół-

bajka, pół-łapka na cudzoziemców, w którego 

zgniłym powietrzu hulaszczo wybujała kiedyś 

sztuka i które muzykom poddawało kołyszące 

i zalotnie usypiające dźwięki. 22 – tak brzmi 

w opowiadaniu jeden z nielicznych opisów 

miasta. Wprawdzie to nie Wenecja jest 

                                                 
18  Ibidem, s. 18. 

19  Wacław Sadkowski, Przedmowa [w:] 

Tomasz Mann, Śmierć w Wenecji oraz Mario i 

czarodziej, przeł. Leopold Staff, [Wrocław 1992], s. 

11. 

20  Norbert Honsza, Nad twórczością Tomasza 

Manna, Katowice 1972, s. 186. 

21  Wacław Sadkowski, op. cit. 

22  Tomasz Mann, Śmierć w Wenecji oraz Mario 

i czarodziej, przeł. Leopold Staff, [Wrocław 1992], s. 

75. 

przyczyną niepohamowanej namiętności, 

prowadzącej aż do obłędu i zupełnego 

załamania nerwowego głównego bohatera, 

lecz osadzenie fabuły właśnie w tym, pod 

wieloma względami granicznym miejscu, 

wydaje się być znaczące. Możliwe jest tylko 

jedno zakończenie i staje się to dla czytelnika 

zrozumiałe już w chwili wzięcia książki do 

rąk. Ktoś umrze i umrze właśnie tu – śmierć 

czeka w Wenecji, a właściwie jest z nią wręcz 

nierozerwalnie związana. 

Na początku Wenecja zdaje się 

głównemu bohaterowi, którym jest około 

pięćdziesięcioletni pisarz Gustaw von 

Aschenbach, senną i duszną, z czasem staje się 

w jego oczach naznaczona śmiercią. Należy 

tutaj nawiązać do mitu greckiego. Sen, grecki 

Hypnos, był uważany w starożytnej Grecji za 

brata Tanatosa – boga śmierci. Rzeka 

zapomnienia Lete, jedna z pięciu rzek Hadesu, 

przepływała przez jego grotę, a kto napił się jej 

wody, pogrążał się w zapomnieniu. Od 

czasów starożytnych oba zjawiska, snu 

i śmierci, trwają w kulturowej więzi i bliskości. 

Sen prowadzący do śmierci – oto czym jest 

Wenecja. Czytając opowiadanie przez pryzmat 

mitologii greckiej, z łatwością odnajdzie się 

zapowiedź śmierci już na początku, przy 

wjeździe głównego bohatera. Aschenbach 

zaledwie wpłynął w terytorialne wody miasta, 

zaledwie wsiadł do gondoli mającej go zawieźć 

do hotelu, gdy ta wraz ze swym mrocznym 

panem wywołała jednoznaczne skojarzenia: 

Któż nie musiał pokonywać przelotnego dreszczu, 

tajemniczego strachu i niepokoju, gdy po długiej 

niebytności miał wsiąść do weneckiej gondoli? 

Osobliwa ta łódź, zachowana w niezmienionym 

kształcie z zamierzchłych czasów i niesamowicie 

czarna, jak bywają tylko trumny – przypomina 

nieme i zbrodnicze przygody wśród pluskającej 

nocy, przypomina bardziej jeszcze samą śmierć, 

mary, posępny obrzęd i ostatnią, milczącą podróż. 

I czy kto zauważył, że siedzenie w takiej barce, ten 

trumienno-czarny, czarno wyściełany fotel, jest 



 

Miasta Śródziemnomorza, 10-11 XII 2010 

 

6 

 

najmiększym, najrozkoszniejszym, najbardziej 

usypiającym siedzeniem na świecie?23 

Tajemniczy gondolier nie zdążył nawet 

wziąć zapłaty za przewóz – tak szybko 

i niepostrzeżenie zniknął razem ze swą łodzią, 

podczas gdy Aschenbach rozmieniał 

pieniądze. Jeśli miał to być to Charon, 

z pewnością wiedział, że jeszcze wróci po tego 

klienta i wtedy już na pewno odzyska 

należność.  

Śmierć występuje w opowiadaniu 

jeszcze w innym wcieleniu – w Wenecji panuje 

dżuma. Na kartkach książki ta nazwa 

wprawdzie nie pada, lecz z kontekstu wynika 

jasno, że chodzi o tę właśnie chorobę. Kolejni 

mieszkańcy umierają, wszędzie czuć 

szpitalniany zapach środka dezynfekującego, 

a władze miasta za wszelką cenę starają się 

zataić śmiertelne zagrożenie przed 

przybyszami, nie zważając na 

międzynarodowe przepisy. Od tej choroby 

ostatecznie umiera też Aschenbach.  

Dżuma nie była nowością w mieście na 

lagunie. Wenecja przez całą swą historię była 

w różnych okresach mniej lub bardziej 

ważnym portem w basenie Morza 

Śródziemnego, jej znaczenie handlowe było 

ogromne, a jak wiadomo, dżuma wybuchała 

przede wszystkim w portach i z nich dopiero 

rozprzestrzeniała się dalej w głąb kontynentu. 

Od średniowiecza Wenecja była nękana 

przekleństwem tej strasznej choroby. Gdy 

w roku 1347 pojawiła się w wielkich portach 

świata bizantyńsko-muzułmańskiego, jak 

Konstantynopol czy Aleksandria, wiadomo 

było, że prędzej czy później musi przedostać 

się i do śródziemnomorskich portów 

zachodnich. Wskutek gęstej sieci szlaków 

handlowych przecinających Morze 

Śródziemne, dotarła jeszcze w tym samym 

roku do Mesyny, Genui i w końcu do Wenecji, 

                                                 
23  Ibidem,  s. 37. 

szybko opanowując też Pizę i Florencję24. 

Wśród miast zaatakowanych przez dżumę 

Wenecja doznała wyjątkowo ciężkich strat. 

Od grudnia 1347 do maja 1349 roku zmarło 

tam 72 000 – 90 000 z ludności liczącej 

przedtem 120 000 – 150 000, czyli 60% 

mieszkańców. Władze Wenecji szybko podjęły 

środki zaradcze, jednakże pomimo starań, 

mimo szybkiej reakcji i barier naturalnych 

(położenie miasta na archipelagu wysepek 

spowolniło tempo zarazy i pomogło ją 

zlokalizować w obrębie dotkniętych wysp), 

pomimo grzebania zmarłych wskutek choroby 

na bezludnych wyspach na głębokości co 

najmniej pięciu stóp, mimo surowej 

czterdziestodniowej kwarantanny, którą 

niezwłocznie nakładano przy pierwszych 

oznakach choroby na wszystkie statki 

przypływające do portu, Wenecja nie tylko nie 

zdołała opanować czy choćby ograniczyć 

zarazy, lecz straciła najwyższy odsetek 

mieszkańców ze wszystkich miast 

zakażonych25. Rozprzestrzenieniu się zarazy 

sprzyjało stłoczenie ludności w obrębie 

licznych wysepek, przeludnionych 

i wilgotnych. Prawdopodobnie to było 

głównym powodem tak drastycznego wzrostu 

zachorowań26. Równie silnego wstrząsu 

doznała Wenecja w latach 30. XVII wieku – 

ofiarą zarazy padła wtedy połowa jej 

mieszkańców27. 

Śmierć w Wenecji oprócz aspektu 

literackiego czy historycznego posiada także 

inny wymiar, dotyczący bezpośrednio samego 

miasta. Wenecja jest miastem umierającym, 

każdy dzień przeżywa jak swój ostatni, gdyż 

ten może przyjść lada chwila. Miasto jest 

toczone przez wewnętrzną chorobę, która 

jednocześnie stanowi o jego istocie. Woda, 

                                                 
24  William Naphy, Andrew Spicer, Czarna 

śmierć, przeł. A. Dębska, [Warszawa 2004], s. 19. 

25  Ibidem, s. 22. 

26  Ibidem, s. 23. 

27  Ibidem, s. 94. 
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nieodłączny element Wenecji, jest wielkim 

niebezpieczeństwem dla miasta, nieustannie 

podmywając budynki i wciąż grożąc zagładą. 

O zagrożeniu miasta przez wodę pisał już 

Johann Wolfgang Goethe w swej Podróży 

włoskiej. Problem aqua alta był aktualny 

również i wtedy: Ludzka przemyślność 

zawładnęła częściami lądu i tak właśnie powstała 

Wenecja, leżąca na setkach wysp i otoczona setkami 

innych (…) Temu, co ludzka pomysłowość i praca 

stworzyły w dawnych czasach, teraz muszą 

zapewnić przetrwanie rozum i nieustanny trud28. 

Goethe napisał też dokładniej o środkach 

zaradczych: Rzeczpospolita wznosi tam wielkie 

wały ochronne przed morzem, zwane murazzi. 

Stawia się je z ciosanych kamieni i mają chronić 

przed tym dzikim żywiołem długie pasmo lądu, 

zwane Lido, oddzielające laguny od morza29. 

Goethe nie omieszkał wspomnieć 

o przemijalności chwały Perły Adriatyku: 

I chociaż laguny wypełniają się z wolna mułem 

i nad bagnami unoszą się trujące opary, choć handel 

Wenecji podupada i jej potęga przemija, z 

niezmienną i niczym nie zmniejszoną czcią 

będziemy myśleli o tej republice. Wenecja, jak 

wszystko, co ogarniamy zmysłami, podlega władzy 

czasu30. 

To właśnie woda w Wenecji tak 

natarczywie przypomina o przemijalności 

wszystkich rzeczy. To przedziwne „wodne 

miasto” uświadamia nam, że piękno 

i bogactwo skupione w nim i narastające przez 

wieki nie jest w stanie oprzeć się działaniu 

czasu. Jest to miejsce poddane procesowi 

rozkładu i tylko od łaski żywiołu zależy jego 

przyszłość. Ta szczególna sytuacja miasta 

oddanego na pastwę morzu wpłynęła na 

postrzeganie Wenecji w charakterze 

doskonałego tła dla scen śmierci czy 

                                                 
28  Goethe, Podróż włoska, przeł. H. 

Krzeczkowski, Warszawa 1980, s. 81. 

29  Ibidem. 

30  Ibidem, s. 61. 

powolnego dogorywania. Wenecja jest 

dogodnym miejscem na ostatnie chwile życia, 

bo własnym losem wtóruje bohaterom w 

ostatnich chwilach ich życia. 

Można by się zastanawiać, skąd wzięło 

się takie postrzeganie Wenecji i dlaczego 

zdobyło popularność wśród literatów właśnie 

w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. Na 

pewno wpłynęło na to kilka czynników, które 

sprzężone razem dały opisywany efekt. 

Początek XX wieku to czas kolejnego 

odrodzenia antyku w sztuce. Obok 

wykwintnej secesji coraz mocniej dochodzą do 

głosu surowe tendencje klasyczne, a dzięki 

temu podróże do Włoch stają się znowu 

niezwykle modne. Żaden podróżny pragnący 

zwiedzić Półwysep Apeniński nie może 

zlekceważyć Wenecji, tego magicznego miasta, 

położonego na samym początku jego drogi. 

W literaturze słychać także echa minionych 

prądów literackich. Mocno wyczuwalny 

wydaje się być w tym okresie dekadentyzm, 

a charakterystyczne dla niego zwątpienie 

i pesymizm znacząco wpływają na 

postrzeganie przestrzeni weneckiej. Do 

kryzysu Wenecji przyczynić się jeszcze mogło 

wydarzenie, które jak grzmot wstrząsnęło 

całym światem – upadek kampanili na placu 

Św. Marka. Dzwonnica runęła w 1902 roku. 

Władze miejskie postanowiły ją 

zrekonstruować, gdyż od zawsze była dumą 

Wenecji ze względu na swą wysokość – 

98,6m31. Trudno byłoby sobie wyobrazić bez 

niej panoramę miasta czy placu Św. Marka. 

Upadek tego jakże ważnego punktu 

w krajobrazie weneckim mógł stać się niejako 

symbolem początku kryzysu architektury tego 

miasta. 

Któż mógłby się nie zgodzić ze 

stwierdzeniem Goethego: (…) Wenecja stała się 

miastem, którego z niczym innym poza nią samą 

                                                 
31  Swietłana Wsiewołożska, Wenecja, 

Warszawa 1974, s. 71. 
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nie można porównać 32. Jest to prawda, ponieważ 

nie ma drugiego takiego miasta na świecie, nie 

tylko ze względu na architekturę, ale 

i unikatowość połączenia lądu z morzem. 

Wenecja jest miastem niezwykłym ze względu 

na swą niejednoznaczność. Zawieszona w swej 

szczególnej przestrzeni stanowi miasto pod 

wszystkimi względami graniczne: miasto, 

gdzie spotykają się dwa żywioły, dwie wielkie 

cywilizacje Wschodu i Zachodu, miasto, gdzie 

sen staje się jawą, a jawa ma w sobie tyle 

z fantasmagorii snu, w końcu miasto, którego 

terytorium jest rozciągnięte gdzieś pomiędzy 

życiem a śmiercią. 

Za podsumowanie wszystkich wątków 

niech posłuży wypowiedź André Suarèsa, 

francuskiego poety i krytyka. Skupia ona jak 

w soczewce wszystkie wcześniej poruszone 

myśli – mówi o architekturze weneckiej 

w sposób simmlowski jako o iluzji, 

o przemijalności piękna i w końcu 

o nieuchronnej śmierci. Autor nakreślił te kilka 

zdań w 1909 roku: O szalone miasto bez ziemi! 

Najpiękniejsze pałace są odbiciem fantazji, kwiatami 

na płynnej łące: o pewnych porach i pod pewnym 

niebem pochylają się i więdną. Korzenie łączące 

człowieka z tym, co trwa, są ucięte. Jeśli uczucie 

kiedykolwiek usidłało czas, to tylko tu, w Wenecji… 

Wenecja namawia do uniesienia: zamknąć życie 

w pocałunku i umrzeć33. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32  Goethe, op. cit., s. 60. 

33  Album wenecki [w:] „Zeszyty literackie”, 1992 

(39), s. 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


