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Objazd naukowy po Rzymie odbył się w dniach 13-20 maja 2018 roku w ramach
przedmiotu „Planowanie podróży w kontekście występowania dóbr kultury. Turystyka
specjalizowana (city breaks, miejsca kultu w Italii , muzea i rezydencje Włoch)”. Inicjatywa
miała charakter dobrowolny i została zorganizowana przez studentów, we współpracy z prof.
Małgorzatą Wrześniak. W objeździe wzięło udział 18 studentów, II i III roku Filologii
Włoskiej, którzy pod czujnym i fachowym okiem prof. Małgorzaty Wrześniak i dr Beaty
Skrzydlewskiej mieli szansę zapoznać się z historią i sztuką Rzymu.
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„Wieczne miasto” od stuleci wzbudzało zachwyt, stanowiło cel pielgrzymek
chrześcijan z całego świata, pragnących ujrzeć grób Św. Piotra i siedzibę papieży, przybywali
tu również artyści, literaci i możnowładcy, żeby kontemplować starożytne ruiny i dzieła
Michała Anioła, Rafaela czy Caravaggia. O Rzymie pisali Jan Kochanowski, Adam
Mickiewicz czy Czesław Miłosz.
Rzym, jest jednym z niewielu miast europejskich, mogącym pochwalić się tak
ogromną ilością sztuki starożytnej i renesansowej. Podczas tygodniowego objazdu studenci
poznali najważniejsze muzea, dzieła architektoniczne i miejsca kultu.
Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę najważniejszych miejsc, które udało
nam się odwiedzić i plan zwiedzania.
W niedzielę, 13. maja, zaraz po przylocie i rozlokowaniu się w hotelu, udaliśmy się na
spacer po „Wiecznym Mieście”. Dla wielu studentów była to pierwsza wizyta w Rzymie i z
niemałym zachwytem odkrywali jego uroki. Największe wrażenie wywarły na nich
niewątpliwie Panteon, starożytna świątynia z imponującą kopułą i grobem Rafaela,
przemianowana na kościół katolicki oraz Piazza Navona z fontanną Berniniego.
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Kolejny dzień rozpoczął się oczywiście od wizyty w Bazylice Św. Piotra i Muzeach
Watykańskich. Myślę, że wielu studentów zapamięta na długo ogrom bazyliki, i z refleksją
wspomni grób św. Piotra i naszego papieża, Jana Pawła II. Niewątpliwie również wizyta w
Muzeach Watykańskich warta jest swojej ceny, aby zobaczyć z bliska takie arcydzieła jak
„Szkoła Ateńska” Rafaela czy freski Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej. Studenci byli
również mile zaskoczeni odkryciem polskiego akcentu w Muzeach, mianowicie obrazu Jana
Matejki „Jan Sobieski pod Wiedniem”.
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Po południu udało się nam zwiedzić również Zamek Św. Anioła. Mauzoleum cesarza
Hadriana, przemianowane na papieską twierdzę. Swoją nazwę zaczerpnął z legendy, która
głosi że za pontyfikatu Grzegorza Wielkiego w mieście wybuchła zaraza, papież postanowił
więc błagać Boga o miłosierdzie i zorganizował procesję. W trakcie pochodu, ujrzał nad
zamkiem archanioła Michała, chowającego miecz i uznał to za znak końca zarazy. Kiedy na
szczycie budowli umieszczono figurę archanioła, zaczęto go nazywać Zamkiem Św. Anioła.
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Wtorek rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeach Kapitolińskich, znajdujących się po obu
stronach placu, na którym stoi konny pomnik Marka Aureliusza. W muzeum mogliśmy
podziwiać m.in. pozostałości ogromnej statuy Konstantyna czy Wilczycę Kapitolińską.
Następnie udaliśmy się w kierunku forów cesarskich i do pobliskiego kościoła Santa Maria in
Aracoeli.
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Środowe zwiedzanie stało pod znakiem kościołów. Pierwszym punktem trasy był
kościół św. Andrzeja na Kwirynale z relikwiami św. Stanisława Kostki. Następnie grupa
udała się do bazyliki św. Piotra w okowach. Tam mieliśmy okazję podziwiać m.in.
monumentalną statuę Mojżesza autorstwa Michała Anioła. Po długim spacerze w okolicach
Koloseum przyszła kolei się na jedno z siedmiu historycznych rzymskich wzgórz, Awentyn.
Tam odwiedziliśmy bazylikę Św. Sabiny z zabytkowymi, drewnianym drzwiami z V w. Od
Prof. Wrześniak dowiedzieliśmy się, że znajduje się na nich jedno z pierwszych przedstawień
Chrystusa na krzyżu. Po zwiedzeniu tej wczesnochrześcijańskiej bazyliki mogliśmy odpocząć
na pobliskim tarasie widokowym, ciesząc wzrok widokiem kopuły bazyliki św. Piotra.
Niektórzy nie odmówili sobie spojrzenia przez słynną dziurkę od klucza w siedzibie
Kawalerów Maltańskich. Część grupy kontynuowała zwiedzanie, w czasie wolnym
podziwiając bazylikę Santa Maria in Cosmedin, pozostałości wczesnochrześcijańskiego
kościoła znajdujące się pod bazyliką oraz resztki tego co uważane jest za starożytny ołtarz
Herkulesa.
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Podczas kolejnego dnia objazdu zwiedziliśmy dwa słynne muzea: Villa Giulia i Villa
Poniatowski. Późnym popołudniem udaliśmy się również do bazyliki św. Jana na Lateranie,

bazyliki Matki Bożej Większej na Eskwilinie a na koniec do kościoła Santa Maria della
Vittoria gdzie podziwialiśmy rzeźbę Ekstaza św. Teresy dłuta Berniniego.
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W piątek grupa odnalazła chwilę wytchnienia od upałów w katakumbach św. Kaliksta.
Jedno z najstarszych miejsc pochówku chrześcijan okazało się miejscem niezwykle
tajemniczym i zmuszającym do refleksji. Tunele sięgające ponad siedem metrów w głąb
ziemi sprawiały, że we wnętrzach panował orzeźwiający chłód. Część grupy, korzystając z
okazji, udała się na niedaleką via Appia Antica – starożytną drogę, wiodącą między
cyprysami, rzymskimi grobami i ruinami antycznych budowli. Popołudniu natomiast
mogliśmy podziwiać dzieła sztuki zgromadzone w Galerii Barberini. Studenci dyskutowali o
warsztacie malarskim wielkiego Caravaggia a także wypowiadali się na temat tymczasowej
wystawy sztuki nowoczesnej, nawiązującej treścią do dzieł renesansowych.
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Ostatni dzień objazdu rozpoczął się od dwóch galerii znajdujących się na Zatybrzu:
Villa Farnesina i Galeria Corsini. Studentów ponownie urzekły obrazy Caravaggia a także
freski Rafaela, zdobiące pokoje Villi rodu Farnese. Ostatnim akcentem objazdu było
zwiedzanie Zatybrza wraz z bazyliką Najświętszej Marii Panny.
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W ciągu tych kilku dni tempo zwiedzania było dosyć intensywne. W każdym miejscu
studenci mogli liczyć na merytoryczny komentarz i wiele ciekawostek przygotowanych przez
prof. Wrześniak i dr Skrzydlewską. Studenci mieli również możliwość indywidualnego
zwiedzania i wyboru miejsc, które najbardziej przykuły ich uwagę (część grupy zwiedziła
kryptę Kapucynów, inni udali się do Koloseum i na Fora Cesarskie) a także do pogłębienia
wiedzy dotyczącej miejsc już odwiedzonych. Każdy student, biorący udział w objeździe
zobowiązał się do przygotowania referatu na temat wybranych obiektów, który przedstawiał
potem na forum.
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Jesteśmy bardzo wdzięczni prof. Małgorzacie Wrześniak i dr Beacie Skrzydlewskiej,
bez których nie poznalibyśmy tak wnikliwie historii sztuki, nie dowiedzielibyśmy się tak
wielu szczegółów dotyczących przedmiotów mniej znanych. Dziękujemy za liczne opowieści
o sztuce, anegdotki i możliwość obcowania z pięknem Rzymu. Mamy również nadzieję, że
zdobyte doświadczenie zaowocuje i zaszczepi w wielu z nas ciekawość poznawania sztuki.
Chcielibyśmy również w tym miejscu podziękować naszemu Uniwersytetowi za
dofinansowanie, które otrzymaliśmy i z nadzieją w sercach oczekujemy kolejnego objazdu,
który stanowić będzie – podobnie jak ten wspominany – najlepsze uzupełnienie studiów
kultury Włoch.
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