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Serenissima to przede wszystkim wodny świat. 
Poznawanie miasta z tej właśnie perspektywy 
przybliża podróżnego do tutejszej codzienności. 
Wszystko, co w powszechnej świadomości kojarzy 
się z ruchem kołowym, tutaj przenosi się na taflę wody.
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Przewodnik „Wenecja po drugiej stronie 
lustra” chce pokazać to miasto z innej 
strony niż turystyczna. Mianowicie z tej, 
gdzie nie słychać gwaru turystów, nie trze-
ba przeciskać się w tłumie, można za to 
przechadzać się po labiryncie wąskich 
uliczek, wsłuchując się w wenecką ciszę, 
przerywaną jedynie dźwiękiem kościel-
nych dzwonnic. To trochę tak, jakby zdjąć 
z oblicza Wenecji rozsławioną karnawałową
maskę i zobaczyć jej prawdziwą, pozba-
wioną zdobień twarz. 

Przewodnik po Wenecji, który nie wspo-
mina słowem o jej największych zabyt-
kach, może budzić pewne zastrzeżenia. 
Świadomie pójdę jednak w tym kierun-
ku, pomna słów chorwackiego pisarza 
Predraga Matvejević’a, który pisał, że: 
Ten, kto znowu opisuje Bazylikę 
i Plac Świętego Marka albo Kampanilę, 
kościół Santa Maria della Salute, Ca d’Oro, 
Ponte dei Sospiri, tradycyjny karnawał, 
regaty historyczne, sławną galerię dożów 
Bucintoro i tak dalej, nie wie, na co się
naraża: udaje się to rzadko, może raz na 
całe pokolenie, dwa, trzy razy na sto lat.

Zatem te najsłynniejsze perły Wenecji, 
które zawładnęły powszechną świado-
mością na kanwie filmów, literatury i ma-
larstwa, niech przemówią same, przede 
wszystkim do wzroku. Do ich podziwiania 
zachęcam jednak, w miarę możliwości, 
o poranku lub późnym wieczorem: praw-
dziwe piękno tych miejsc widać dopiero 
wtedy, gdy nie przesłaniają ich tłumy.
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