Zabytki Włoch

Opracowała:
Ewa Polaczkiewicz

Koloseum

Znajduje się ono w Rzymie. Oryginalna nazwa to „Anfiteatro
Flavio” (czyli Amfiteatr Flawiuszów). Amfiteatry stanowiły
najważniejsze miejsca rozrywki dla starożytnych Rzymian.
Odbywały się tam między innymi walki gladiatorów. Jego budowę
rozpoczęto najprawdopodobniej w 72 r. n. e., natomiast
zakończono w 80 r. n. e. Powstanie budowli zlecili Wespazjan oraz
Tytus – cesarze z dynastii Flawiuszów. Z okazji ukończenia prac
i oddania Koloseum do użytku wyprawiono igrzyska, które trwały
aż 100 dni. Podczas nich zginęło około 900 skazańców-gladiatorów
i około 5000 dzikich zwierząt. Pochodzenie nazwy „Koloseum”,
która zaczęła być używana dopiero w średniowieczu, nie jest do
końca wyjaśnione. Najpopularniejsze teorie mówią o bliskim
położeniu budowli od rzeźby Kolosu Nerona oraz o lokalizacji na
wzgórzu Izydy (Collis Isei po łacinie). Warto wspomnieć o tym,
dlaczego do dzisiejszych czasów zachowała się tylko połowa
Koloseum. Jest to spowodowane trzęsieniem ziemi, które miało
miejsce w XIV wieku. W jego wyniku druga połowa osunęła się,
pozostawiając budowlę w takiej formie, jaką widzimy dzisiaj.
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Krzywa Wieża w Pizie

Oryginalna nazwa – La torre pendente di Pisa. Jej architektami
byli Guglielmo i Bonanno Pisano. Prace ruszyły w 1173 roku
i trwały 177 lat.
Podczas budowy trzeciego piętra zauważono, że wieża odchyla się
od pionu w kierunku północnym. Architekci zdecydowali, że aby ją
wyprostować, wydłużą jedną z powstałych już kolumn. Niestety,
to tylko pogorszyło sprawę, gdyż wieża odchyliła się w przeciwnym
kierunku. Z powodu niepokojów politycznych prace nad budową
zostały wstrzymane na 100 lat. W 1350 roku na ostatnim piętrze
zostały umieszczone dzwony, które były jednym z ostatnich
elementów budowli. Prace wykończeniowe zakończono dopiero
w 1372 roku.
Głównym powodem tego, że wieża jest krzywa, jest niestabilne
podłoże oraz błędy architektoniczne. Mimo wielu prób
naprostowania, pozostała ona ze swoim „defektem” do dnia
dzisiejszego. W 2008 roku ogłoszono, że dzięki odpowiednim
pracom wieża przestała się pochylać.
Dzięki wieży Piza jest znana na całym świecie.
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Katedra Santa Maria del Fiore

Ta znajdująca się we Florencji katedra początek swojej historii
miała już w czasach starożytnych. Pod nią znajdują się
pozostałości pierwszego chrześcijańskiego kościoła zbudowanego
na ruinach rzymskich – Katedry pod wezwaniem Św. Reparaty.
Na początku planowano tylko jego przebudowę, lecz z czasem
zdecydowano się na wybudowanie całkowicie nowego budynku.
Prace zaczęły się w 1296 roku i trwały aż do 1887 roku. Tym
samym budowa trwała - z przerwami - około 600 lat. Katedra
została wzniesiona na planie krzyża łacińskiego, którego trzy
wystające ramiona stanowią absydy1, a miejsce przecięcia belek
wykorzystano jako prezbiterium. Ogromne wrażenie robią jej
rozmiary. Ma ona bowiem 153 m długości, 38 m szerokości, a jej
wysokość sięga 90 m. Wnętrze jest przyozdobione wieloma
zabytkami z przeróżnych epok. Cenne są freski przedstawiające
np. zasłużonych dla Florencji przywódców wojskowych (Niccola da
Tolentino, John Hawkwood), epizody z „Boskiej komedii” Dantego
czy sceny inspirowane Starym oraz Nowym Testamentem. Znajdują
się tam również zapierające dech w piersiach rzeźby oraz witraże.
1 Pomieszczenie dostawione do bryły świątyni.
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Bazylika Świętego Piotra

Znajduje się ona w Watykanie – najmniejszym państwie na
świecie, które jest enklawą2 na terenie Rzymu.
W starożytności w tym miejscu był Cyrk Nerona – miejsce,
w którym dokonywano egzekucji chrześcijan dla rozrywki cesarza.
Właśnie tutaj zginął Święty Piotr.
Oryginalny kościół został wybudowany nad grobem Świętego Piotra
przez rzymskiego cesarza Konstantyna w 324 roku. Na początku
XVI wieku kościół znajdował się w bardzo złym stanie i papież
Juliusz II podjął decyzję o jego wyburzeniu i budowie nowej
bazyliki. Bazylikę budowano 120 lat i przez ten czas wielokrotnie
zmieniała się koncepcja budowli. Wśród kolejnych budowniczych
bazyliki znajdziemy m.in. takie sławne osoby, jak Rafael Santi
i Michał Anioł. Budowa zakończyła się w 1626 roku. Przez wiele lat
był to największy kościół chrześcijański na świecie.
Bazylika pełna jest wspaniałych zdobień i rzeźb oraz grobowców.
Do najczęściej oglądanych należy słynna rzeźba Michała Anioła
Pieta.
2 Terytorium otoczone ze wszystkich stron terytorium innego państwa.
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Katedra w Mediolanie

Występuje również pod nazwą „Katedra Narodzin Św. Marii”. Jej
budowa rozpoczęła się w 1386 roku, a ostatecznie zakończyła
w 1965. Czas jej powstawania jest tak długi (prawie 600 lat),
ponieważ praca była wielokrotnie przerywana ze względu na brak
funduszy lub niepokoje polityczne.
Ma ona kształt krzyża łacińskiego. Jej długość wynosi około 158 m.
Jest drugą co do wielkości katedrą gotycką na świecie, ustępuje
miejsce jedynie Bazylice Św. Piotra w Watykanie. Dach świątyni
został ozdobiony licznymi rzeźbami, gargulcami i pinaklami 3.
Budowę zdobi około 3400 rzeźb wykonanych w przeróżnych stylach
architektonicznych przez wielu rzeźbiarzy. Mimo jasnej fasady
wnętrze katedry jest ciemne i ascetyczne. Najcenniejszymi
eksponatami
katedry
są:
Święty
Gwóźdź,
który
najprawdopodobniej służył do ukrzyżowania Chrystusa oraz figura
Św. Bartłomieja Flayed wykonana przez Marco D'Agrate
w 1562 roku. Znajdują się w niej również liczne kolekcje obrazów
i rzeźb oraz jedne z największych na świecie organów.
3 Rodzaj kamiennej wieżyczki.
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Castel del Monte

Znajduje się w Apulii, regionie położonym na południu Włoch.
Wzniósł go w XIII wieku Fryderyk II Hohenstauf. Władca
najprawdopodobniej był zainspirowany kulturą Bliskiego Wschodu,
z którą miał do czynienia podczas wypraw krzyżowych.
Zamek powstał na planie ośmioboku z ośmioma wieżyczkami (26 m
wysokości) i ośmiobocznym dziedzińcem wewnątrz budowli.
Wnętrze zamku jest przepełnione symboliką liczb, harmonii oraz
symetrii. Budowla bardzo często uznawana jest za najdoskonalsze
średniowieczne dzieło architektury. Do dziś nie wiadomo, w jakim
celu zamek został wybudowany. Wokół niego brakuje fosy – nie był
on więc stworzony do celów obronnych. Podobno sam fundator
zamku nigdy w nim nie zagościł, natomiast jego przyjaciele
korzystali z niego, gdy wybierali się na polowanie. Inne źródła
mówią, że Fryderyk II postanowił wybudować zamek i traktować
go jako „świątynię wiedzy”, gdzie można oddawać się w stu
procentach nauce.
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Panteon

Jest to najlepiej zachowany budynek z czasów starożytnego
Rzymu. W pierwotnej formie został on wzniesiony przez Marka
Agryppę w 25 r. p. n. e. Niestety uległ zniszczeniu w jednym
z wielkich pożarów rzymskich w 80 r. n.e. Został odbudowany
przez cesarza Hadriana w 125 r. n. e.
Mimo, że słowo „panthea” oznacza z greckiego „świątynię
wszystkich bogów” to dokładne przeznaczenie rzymskiego
panteonu nie jest znane. Mogły się w niej odbywać bowiem
rozprawy sądowe, publiczne wysłuchania czy oficjalne
zgromadzenia. Możliwe, że było to też po prostu miejsce kultu
cesarza.
Rzymski panteon jest budowlą bardzo nowoczesną jak na czasy,
w których powstał. Prezentuje nowatorskie sposoby rozwiązań
architektonicznych. Składa się z dwóch połączonych ze sobą
części: przedsionka w formie portyku oraz rotundy. Na szczycie
rotundy znajduje się otwór o średnicy ponad 9 metrów nazywany
oculusem, który zapewniał oświetlenie wnętrza budynku.
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Wenecja

Wenecja to tak naprawdę 118 tworzących archipelag wysepek,
położonych na lagunie Zatoki Weneckiej. Nazywana jest
najpiękniejszym miastem świata - „miastem na wodzie”.
Jednocześnie woda, która stanowi o wyjątkowości Wenecji, jest
dla niej utrapieniem, trwa ciągła walka z podtopieniami.
Cała Wenecja znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO.
Centralnym punktem Wenecji jest Plac Świętego Marka, na którym
znajduje się Bazylika Świętego Marka. Jest to jeden
z najsłynniejszych kościołów chrześcijańskich na świecie. Cały
budynek łączy różne style architektoniczne, które w efekcie
końcowym stworzyły jedną, spójną całość. Na posadzce i ścianach
świątyni znajdują się mozaiki, które pokrywają ok. 4000 m²
powierzchni. Za głównym ołtarzem znajduje się cenny zabytek
bizantyjskiej sztuki jubilerskiej - Złoty Ołtarz.
Warto również zwiedzić Pałac Dożów - gotycką siedzibę władców
Wenecji, kościół San Giorgio Maggiore, Palazzo Grassi, Synagogę
Hiszpańską, wejść na most Westchnień, most Rialto, wieżę
zegarową, dzwonnicę św. Marka oraz przepłynąć Kanałem Grande.
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Źródła:
https://poprostuwloski.pl/
http://www.miastaeuropy.com/
http://www.zabytkowekoscioly.net/
https://www.podrozepoeuropie.pl/
https://www.rzym.it/
https://histmag.org/
https://www.wnieznane.pl/
https://www.budowle.pl/
http://adventum.com.pl/
https://www.kierunekwlochy.pl/
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