4. TROGIR, SPLIT, OMIŠ
Trogir to miejscowość bardzo chętnie odwiedzana przez turystów. Stare Miasto w Trogirze,
podobnie jak wspomniana już wcześniej katedra św. Jakuba w Szybeniku, jest obiektem
wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Trogir (po włosku Traù) jest miastem portowym w środkowej Dalmacji, w okręgu SplickoDalmatyńskim w Chorwacji. Liczba mieszkańców miasta wynosi ok. 12 tysięcy. Miasto połączone jest podnoszonym mostem z wyspą Čiovo, na której wypoczywaliśmy we wrześniu
2015 roku. Wcześniej byliśmy już w Trogirze przejazdem w roku 2012. Już wówczas byliśmy
zauroczeni Starym Miastem tego portu.

Trogir założony został w III wieku p.n.e.
przez greckich kolonistów z wyspy Issa
(dzisiejszy Vis)) pod nazwą
nazw Tragurion
(Kozia Wieś). Z czasem Trogir stał się
znaczącym
cym portem. W roku 304 cesarz
Dioklecjan,, o którym powiem więcej
wi
opisując Split, nakazał tutaj stracić
straci biskupa Splitu Dujama za głoszenie wiary
chrześcijańskiej.
skiej. Od roku 1107 miasto
znajdowało się pod panowaniem węgierskim. W roku 1123 zostało zniszczone przez Saracenów.
Saracenów Odbudowano je
dopiero 70 lat później.
źniej.
Od 1420 rozpoczyna się tu panowanie
Wenecji. Ślady
lady tego panowania widoczwidocz
ne są w wielu miejscach. Zdaniem wielu
podróżników Trogir ma najpiękniej położoną starówkę w całej Chorwacji. Dla
urbanistów jest przykładem wspaniałego
średniowiecznego
znego układu wąskich uliczek i budynków sprzed wieków.
wieków Stare
miasto wraz z twierdzą warowną, nadmorskim bulwarem i pięknym
pię
kościołem
położone
one jest na wyspie, oddzielonej z
każdej
dej strony morzem i połączonej
poł
z lądem za pomocąą kamiennego mostu.
Starówka Trogiru wpisana jest na Listę Światowego
wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i PrzyrodniPrzyrodni
czego UNESCO od 1997 roku.
roku Wzdłuż portu biegnie wysadzany palmami, szeroki bulwar,
wokół którego skupia sięę wieczorne życie miasta. Znajdują się tam najważniejsze zabytki, ale
też restauracje, bary i hotele. Historyczne centrum połączone
poł
jest z kontynentaln
ynentalną częścią
Chorwacji za pomocą mostu.. Po
P przeciwnej stronie starego Trogiru drugi
rugi z mostów prowadzi
na wyspę Čiovo. To właśnie
śnie na tej wyspie znajdują się kempingi i malownicze plaże
pla najchętniej odwiedzane przez turystów w tym regionie.
My także
tak mieliśmy
tam swoją
swoj bazę, konkretnie w miasteczku
Okrug Gornji. Tam
wypoczywali
wypoczywaliśmy
kąpią się w pięknych i
piąc
bezludnych zatoczzatocz
kach, stamtąd
stamt też pieszo wędrowaliśmy
w
do
starego miasta aby
posp
pospacerować
pomiędzy zabudowaniami
pamię
pamiętającymi
czasy
panowania WenecWenec
jan. Zabudowa starej
częś Trogiru jest
części
zwarta, budynki mają
maj

podobny kolor elewacji i takie same dachy. Na wjeździe do miasta od strony lądu stoi Brama
Lądowa (Kopnena vrata) – przebudowana w XVI wieku w jasnym kamieniu. Na gzymsie nad
łukiem umieszczony jest wenecki lew świętego Marka, a ponad nim figura błogosławionego
Jana z Trogiru - patrona miasta.

Stare miasto od nowej części Trogiru oddzielone jest
sztucznym kanałem, wzdłuż którego obecnie cumują
łodzie i niewielkie jachty. Wzdłuż brzegu biegnie nadmorski bulwar, ozdobiony śródziemnomorskimi palmami.
Wyspa Ciovo połączona jest ze starówką tylko jednym
mostem, nic więc dziwnego, że w sezonie turystycznym jest on wiecznie zatłoczony. Dlatego przy nabrzeżu stoją stateczki przewożące turystów na wyspę oraz
większe statki wycieczkowe oferujące dalsze
wyprawy.
Na końcu deptaku znajduje się twierdza
Kamerlengo - to charakterystyczny kwadratowy
budynek przypominający zamek warowny. Od
strony morza twierdza
posiada wieżę obserwacyjną. Budowla została
wzniesiona w XV wieku.
Obecnie turyści mogą
podziwiać wnętrze
twierdzy oraz dziedziniec. W ostatnim czasie

w twierdzy urządzono kino na świeżym powietrzu. Z murów twierdzy można zrobić piękne
zdjęcia promenady i starówki Trogiru.

Jak przystało na średniowieczne
miasto tworzy je sieć wąskich, niezwykle malowniczych brukowanych uliczek. Jak w każdym z takich miast, również tutaj wyróżnia
się kilka najważniejszych obiektów,
rozmieszczonych wokół placów
utworzonych na skrzyżowaniach
tych uliczek.
Przy placu świętego Jana, znajduje się
najważniejszy zabytek Trogiru.
To Katedra św. Wawrzyńca (Sv. Lovre)
zbudowana na ruinach kościoła zniszczonego przez Saracenów w 1123 roku.
Budowa rozpoczęta została w roku 1193.
Nikt wtedy nie przypuszczał, że budowa
katedry będącej wizytówką miasta potrwa kolejne 500 lat. Prace budowlane
zakończyły się dopiero w XVII wieku, a
sama budowla łączy w sobie różne style.
Przy katedrze znaj-duje się dzwonnica
z XIV wieku. Na jej przykładzie także
dobrze widać różnorodność styli.
Kolejne poziomy różnią się od siebie, a
zwieńczeniem wieży kościoła jest dach
nasuwający skojarzenia z Wenecją.
Obok znajduje się Pałac Stafileo (Palača
Stafileo) zbudowany pod koniec XV
wieku, z charakterystycznymi, gotyckimi oknami weneckimi, bogato zdobionymi rzeźbionymi motywami roślinnymi.

Piękny jest także pałac Ćipiko (Palača Ćipiko) w stylu renesansowym zbudowany w 1457 roku dla zamożnej trogirskiej rodziny. Pierwsze piętro wyróżnia się dwoma dużymi triforiami z
balustradą z jasnego kamienia. Na krańcach umieszczone dwa pilastry zakończone dekoracją
o motywie spirali. Między łukami umieszczone są cztery figury aniołów, z których dwa środkowe trzymają zwój z herbami rodziny Ćipiko. Drugie piętro w podobnym stylu, ale skromniej zdobione i bez balustrady.

W Trogirze na każdym kroku spotykamy zabytki sprzed kilkuset lat. W głębi starego miasta
stoi potężna bryła XV-wiecznego kościoła świętego Piotra z ciekawą rzeźbą świętego nad
wejściem.

Innym godnym zobaczenia zabytkiem Trogiru jest
romańsko-gotycki
gotycki ratusz, który został wzniesiony w
XIV w. Podobnie jak w przypadku katedralnej
k
wieży,
tak i tutaj odnajdziemy naleciałości
ści stylu weneckiego.
Cała fasada ratusza przypomina wenecki
wenec pałac z XV
w. Prawdopodobnie cały budynek został
zaprojektowany przez kogośś z Wenecji lub przez
osobę pobierającą przez lata nauki w Wenecji.

Przy ratuszu znajduje sięę loggia ze
wspaniałe zdobiona ścianą boczną,
boczn
przy której ustawiona jest ławaa sądowa.
Przed budynkiem stoi masywna wieża
z wielkim zegarem miejskim.

z

W niewielkiej odległości
ści od Trogiru, nad tą
t sama zatoką (Kastelanski Zaliv), na cyplu zamykającą zatokę, leży inne, większe
ększe miasto o równie bogatej a nawet bogatszej historii. Miastem
tym jest Split.

Split (po włosku Spalato) to stolica żupani splicko-dalmatyńskiej.. Jest to drugie co do wielkowielko
ści miasto Chorwacji pod względem
wzglę
liczby mieszkańców. Składa się z 27 dzielnic.
dzieln Split jest
ważnym miastem prze-mysłowym
mysłowym Dalmacji oraz ośrodkiem
o rodkiem komunikacyjnym. W mieście
mie
działają port lotniczy,
działają:
dworzec kolejowy i terter
minal promowy obsłuobsłu
gujący rejsy między
mi
innymi do Rijeki i Dubrownika na pobliskie
brownika,
wyspy (Brač,
(
Hvar,
Vis, Čiovo, Korčula,
Lastovo oraz do AnLastovo),
kony Pescary i Wenekony,
cji we Włoszech.
Znajduje się
si tam też
węzeł
ęzeł komunikacji
k
drogowej –autostrada
A1 Zagrzeb – Split i
trasa europejska E65 w
ciągu
ągu Magistrali Adriatyckiej
tyckiej.

Pierwsza osada na tym terenie została założona przez starożytnych Greków. Nazywała się
Aspalathos i położona była koło Salony (obecnie Solin) tuż obok dzisiejszego Splitu.
Rzymianie zmienili nazwę miejscowości na Spalatum (od łacińskiego palatium). W latach
295–305 cesarz Dioklecjan zbudował tam swoją rezydencję. W 395 roku Spalatum znalazła
się na terenie Bizancjum.
Od VI wieku Salona była siedzibą arcybiskupstwa. W 1. połowie VII wieku została zburzona
przez Słowian i Awarów, a nowe miasto powstało wokół pałacu. W VIII wieku nastąpił
wzrost znaczenia portu handlowego.
W 1069 roku Split włączono do Chorwacji, a w 1105 roku został przejęty przez Węgry. W latach 1420–1797 należał do Wenecji, następnie, do 1918 roku, do Austro-Węgier, z krótką
przerwą w czasie wojen napoleońskich (1806–1813). Od 1918 roku należał do Królestwa
Serbów, Chorwatów i Słoweńców a w 1929 roku znalazł się w Jugosławii. W latach 1941–
1943 był pod okupacja włoską. Po wojnie należał do Federacyjnej republiki Jugosławii a od
1991 roku znalazł się w obrębie niepodległej Chorwacji.
Największą atrakcją
miasta są
pozostałości gigantycznego
pałacu rzymskiego
cesarza Dioklecjana. Dlaczego
cesarz zbudował
swój pałac właśnie
tam? Dioklecjan
urodził się właśnie
na tych terenach.
Pochodził z Salony,
która przez długi
czas była głównym miastem rzymskiej Dalmacji. Łacińska Salona to dzisiejszy Solin
położony nad rzeką Jadro, 8 km na północny wschód od Splitu. Dzisiaj liczy około 20 tysięcy
mieszkańców.
W I wieku Rzymianie zbudowali w mieście amfiteatr, teatry, świątynie, łaźnie i forum. Salona
była w tym czasie najbogatszym i najludniejszym miastem środkowego wybrzeża Adriatyku.
Około roku 240 urodził się tu późniejszy cesarz rzymski Dioklecjan.
Około 614 roku miasto zostało zniszczone poprzez Awarów i Słowian, którzy się tam później
osiedlili. Wówczas rdzenni mieszkańcy schronili się w pałacu Dioklecjana, do fortecy Spalato
(czyli w dzisiejszym Splicie).
W średniowieczu Solin był częścią
chorwackiego terytorium oraz odgrywał ważną rolę w średniowiecznym państwie chorwackim.
W XX wieku industrializacja
Splitu spowodowała, że Solin stał
się przedmieściem Splitu (choć administracyjnie jest samodzielnym
miastem). Ostatnio ze względu na
ciekawe odkrycia archeologiczne
jego znaczenie jako atrakcji turystycznej wzrosło.

Wracajmy jednak do samego Splitu. Zwykle zwiedzanie miasta rozpoczyna się
si od nadmorskiej promenady – tam dojeżdż
żdżają autobusy, do pobliskiego portu docierają statki wycieczkowe. Wzdłuż brzegu biegnie najbardziej popularna, wysadzana palmami promenada – Obala
hrvatskog narodnog preporoda, którą
któr potocznie nazywa się Rivą.. Tutaj toczy się towarzyskie życie Splitu. Przy samej promenadzie znajduje się stare miasto, co bardzo ułatwia zwiedzanie.
Większość najciekawszych miejsc znajduje się
si w obrębie
bie dawnego pałacu Dioklecjana, który
mieści się tuż przy wybrzeżu,
żu, blisko portu i dworców.
Pałac cesarza Dioklecjana budowany był
w III – IV wieku.
u. Został założony na
planie rzymskiego obozu wojskowego z
murami i wieżami. Teren pałacu został
wpisany na listęę dziedzictwa kulturowekulturowe
go UNESCO.
Pałac Dioklecjana był ogromny – miał
215 m długości mierząc od morza w głąb
lądu i 181 m szerokości,
ści, co daje powierz
powierzchnię około 39 tysięcy m2. Jednak po upadku Rzymu, w kolejnych wiekach był
tak bardzo demolowany przez zamieszkuzamieszku
jące jego teren barbarzyńskie
barbarzyń
plemiona, że
dzisiaj właściwie niewiele pozostało z lat
jego świetności.
Zamysłem Dioklecjana było wybudowanie
letniej rezydencji, w której prócz komnat
mieszkalnych i reprezentatywnych znalazłyby się pomieszczenia i dziedzi
dziedzińce
mogące pomieścić
ś ć duże oddziały wojska.
Pałac wzniesiono z kamienia pochodzącepochodz
go z wyspy Brač,
č, jak równie
również z włoskich i
greckich marmurów. Dla ozdoby sprowasprowa
dzono z Egiptu sfinksy wyrzeźbione
wyrze
w
XV w. p.n.e.
Wewnątrz
trz pałacu przebiegały dwie prosto
prostopadłe ulice, które kończyły
ńczyły się
si czterema
bramami: Złotą,
ą, Srebrną
Srebrną, Żelazną i Brązową, a ich nazwy pochodziły oczywiście
oczywi
od
materiału, z którego były wykonane lub
którym były zdobione. Przy skrzyżowaniu
skrzy
głównych ulic znajdował się
si wielki dziedziniec. Tutaj cesarz pokazywał się,
si stając
na specjalnym balkonie wychodzącym
wychodz
z
jego prywatnych apartamentów,
amentów, które zajzaj
mowały południowąą część pałacu. W północnej części
ci z kolei znajdowały si
się pomieszczenia dla służby
żby i wojska.
Całość otaczały mury obronne dochodz
dochodzące
do 26 m wysokości.
ści. Woda do pałacu dodo
starczana była z Salony za pomocą
pomoc 9-kilometrowego akweduktu, którego fragmenty
nadal można
na zobaczyć. Obecnie w obr
obrębie
pałacowych murów stoi 220 budynków (!),
zamieszkanych przez około 3 tysiące
tys

ludzi, a ponadto znajdują się tu liczne punkty usługowe, sklepy, kawiarnie, restauracje, muzea itp.
Złota Brama (Porta Aurea) wiodąca do pałacu od północy była bramą główną, gdyż tutaj zaczynała się droga prowadząca do Salony. W czasach świetności miała liczne zdobienia, których pozostałości widoczne są do dziś.

Pałacowy dziedziniec – perystyl – rozciąga się w centralnej części budowli i stanowi najlepiej zachowany jej fragment. Ma kształt prostokąta o wy-miarach 35 × 13 m. Łatwo go zauważyć, gdyż
po-łożony jest nieco niżej niż otaczające go ulice. Wzdłuż dłuższego boku dziedzińca ciągnie się
rząd sześciu granitowych kolumn korynckich, połączonych łukami i zdobionych kamiennym fryzem. Obecnie perystyl jest miejscem, w którym wieczorami w sezonie odbywają się koncerty. Z
tego powodu mieszkańcy budynków położonych tuż przy tym placu otrzymują
od miasta rekompensatę pieniężną za
narażanie ich na systematyczny i uciążliwy hałas. Z perystylu strome schody
wiodą do dawnych dolnych komnat –
przez stulecia warstwy bruku tak narosły, że obecnie dawny parter pałacu
znajduje się poniżej poziomu miasta.
Komnaty tworzą ciąg malowniczych
piwnic z kamiennymi łukami, dzisiaj
działają w nich liczne sklepiki oferujące
najrozmaitsze pamiątki.
Obecnie ulokowane jest tam też muzeum podziemi.

Od wschodniej
strony perystylu
znajduje się wejście do katedry
św. Dujama
(Duji). Katedra
jest najbardziej
charakterystycznym zabytkiem
starego miasta,
ma kształt niskiej i przysadzistej rotundy z wysoką i smukłą
dzwonnicą dominującą w panoramie miasta.
Szczególnie ładnie prezentuje
się ona od strony morza. Początkowo było to oośmiokątne, czyli oktagonalne mauzoleum DiokleDiokle
cjana, otoczone sieniąą z 24 kolumnami, które podtrzymywały dach. Wewnątrz
Wewnątrz zachowały się
si dwa
rzędy
dy korynckich kolumn oraz fryz z medalionami przedstawiającymi
cymi Dioklecjana, jego rodzin
rodzinę
oraz sceny myśliwskie. W VIII wieku mauzoleum zostało przebudowane na katedrę Św. Duji.
Dzwonnica jest dużoo młodsza – pochodzi z XIII wieku.
Katedra w Splicie jest dzisiaj najstarszą
najstarsz katedrą na świecie, biorąc pod uwagęę wiek budynku, w
którym się mieści – pochodzi z początku
pocz
IV w. Paradoksem jest fakt, że mauzoleum cesarza, któ
który wsławił się jako jeden z najwię
największych prześladowców wczesnych chrześcijan,
ścijan, stało się
si chrześcijańską katedrą pod wezwaniem świętego, który zginął za przyczynąą samego Dioklecjana.
W dawnej świątyni
tyni Jupitera w VIII wieku naszej ery urządzono
urz dzono baptysterium.
Przekształcenia mauzoleum w kościół
koś
dokonał pod koniec VIII w. pierwszy arcybiskup Splitu. Od
tego czasu świątynia
tynia podlegała licznym przeobra
przeobrażeniom.
Wysoka, biała, romańsko-gotycka
gotycka dzwonnica o koronkowej konstrukcji wznoszona była przez
trzy stulecia (XIII – XVI w.). Liczy 61 m wysokości.
wysoko
Na przełomie XIX i XX w. dzwonnicy groziło zawalenie, toteż w 1908 r. rozebrano ją
j i zbudowano ponownie. Wchodząc na dzwonnicę,
dzwonnic należy uważać na
znajdujące się
tuż przy schodach dzwony.
Ich dźwięk
może nieźle
przestraszyć.
Ze szczytu
dzwonnicy
roztacza się
cudowny widok na starówkę, wzgórze
Marijan, przystań, płynące
promy i błyszczące od słońca morze.

Ważnym zabytkiem jest także
że kościół św. Franciszka – przebudowany
zebudowany kościół gotycki z XV
wieku. Wewnątrz znajdująą się nagrobki mieszkańców
mieszka ców miasta, m.in archidiakona Tomasza
(pierwszego dalmatyńskiego
ńskiego historyka), pisarza Marka Marulicia i kompozytora Ivana Lukačica.
Spacer uliczkami Splitu, a właściwie
właś
ulicami pałacu
cu Dioklecjana, to prawdziwa przyjemność.
przyjemno
Słońce,
ce, tłumy turystów, przyjemne kawiarenki na wolnym powietrzu, pod parasolami –
wszystko to tworzy niepowtarzalną
niepowtarzaln atmosferę.
Z północnej strony perystylu przebiega ze wschodu na zachód główna ulica pałacu łącząca
ł
bramy
Srebrną i Żelazną. W części
ęści zachodniej przybiera nazw
nazwę Krešimirova, a we wschodniej – Poljana
kraljice Jelene. Ulica w kierunku wschodnim prowadzi do Srebrnej Bramy (Porta Argentea). Po
drodze mija się kościółki św. Roka (z
( 1516 roku) i św. Filipa Neri (z 1753 roku).
roku
Idącc na zachód, dojdziemy do Ż
Żelaznej
elaznej Bramy (Porta Ferrea), przy której stoi XVII
XVII-wieczny pałac
Cindro, wspaniały przykład architektury barokowej. Żelazna
elazna Brama jest słabo widoczna, gdy
gdyż została świetnie
wietnie wkomponowana w pó
późniejszą architekturę.
Za Złotą Bramą, czyli jużż poza obr
obrębem pałacu Dioklecjana, stoi potężna
ężna rzeźba biskupa Grgura
Ninskiego. Grgur Niński
ski był biskupem Ninu w X wieku i reprezentował tzw. Kościół
Koś
słowiański,
propagujący liturgię w języku
ęzyku chorwackim.

Posąg Grgura jest jednąą z wizytówek miasta, stworzoną
stworzon przez Ivana Meštrovicia. Przyglądając się
posągowi z bliska można dostrzec
dostrze doskonale wypolerowany wielki paluch u lewej nogi. Podobno
dotknięcie go przynosi szczęście
ęście i gwarantuje powrót do Splitu.

Tuż za Żelazną Bramąą znajduje się średniowieczne
centrum gospodarcze Splitu – Narodni trg. Patrząc
Patrz na
bramę od strony Narodnego trgu, dostrzec można
mo
nad
nią interesujący XV-wieczny
wieczny zegar słoneczny, który
na tarczy ma pełne 24 godziny. Najciekawszym budynkiem przy placu
placu jest dawny ratusz, wzniewznie
siony w 1443 r. w stylu gotyckim. Na jego parterze znajduje się
si loggia. Obecnie mie
mieści się tu
Muzeum Etnograficzne. Przy placu, obok ratusza wznoszą
wznosz się też:: pałac Karepić z XVI w. oraz
XV-wieczny
wieczny gotycki pałac Cambij. Split rozsławił swego czasu takżee klub piłkarski Hajduk Split.
Stadion Hajduka ma ciekawąą architektur
architekturę – kształtem przypomina kosmiczny spodek.

Wyjeżdżającc ze Splitu i kierując si
się dalej na południowy wschód, wzdłużż wybrzeża,
wybrze koniecznie
należy zatrzymać się w miasteczku
iasteczku Omiš, położonym naprzeciwko wyspy Brač.
Bra Miasteczko
Omiš leży w odległości
ci zaledwie około 20 km od Splitu. Ta niewielka miejscowość
miejscowo zamienia się
w sezonie w tętniący życiem ośrodek turystyczny. Znajduj
Znajdują się tutaj nieliczne na chorwackim
wybrzeżu piaszczyste plaże,
że, które stanowi
stanowią świetne
wietne miejsce do nauki pływania albo dziecięcych
dzieci
zabaw, ponieważ w wielu miejscach nawet kilkaset metrów od brzegu woda si
się raptem po pasięga
chy. Ale Omiš znany jest bardziej z innego powodu.

Dziś Omiś jest ośrodkiem
rodkiem riwiery turystycznej wyjątkowej piękności
ści położonej w samym
sercu Adriatyku. Szczególne zainteresowanie budzi odcinek, gdzie rzeka utworzyła piękny
pi
kanion, drążącc go w masywie Mosor. Widoki są niezwykłe - góry Mosor i Biokovo,
B
wiekowe
gaje
aje oliwne i winnice oraz pobliskie śródkowodalmatyńskie
skie wyspy razem czynią
czyni wspaniałą
atmosferę. Położony
ony w samym sercu Dalmacji, Omiś jest doskonałą bazą wypadową
wypadow do zwiedzania reszty Dalmacji, jej wysp, jej historii, dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyprzy
rodniczych. Do starożytnych rzymskich
rzymski miast Splitu i Salony jest stąd tylko
ylko pół godziny
jazdy. Wyspy Brac, Hvar, Korcula i Vis są
s w zasięgu ręki.
Omiš jest pełen restauracji,
i, konob i kawiarni.
kawiarni Kuchnia śródziemnomorska,, oliwa z oliwek,
ryba i owoce morza, miejscowe warzywa i wino są częścią tysiącletniej
cletniej tradycji tego obszaru.
obszaru
Jeśli nie chcemy skorzystać z takich atrakcji jak rafting to warto przynajmniej odbyć
odby podróż
łodzią w górę rzeki. Ciekawostką jest fakt, żee woda z Cetiny, transportowana jest po dnie
Adriatyku wielkimi wodociągami
ągami na wyspę
wysp Brač, gdzie jest jedynym źródłem słodkiej wody.

