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Mediolan

Zdjęcie: Krzysztof Chmielewski

miasto mody, nowoczesności
i… niepowtarzalnej czekolady

M
Andrzej Jagiełło
Pilot turystyczny
i przewodnik warszawski
www.facebook.com/LatarkaWPlecaku
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ediolan z całą pewnością
zasługuje na miano stolicy
północnych Włoch. Wielbiciele Wenecji, Padwy czy romantycznej Werony pewnie pozostaną przy
swoim zdaniu. Szczególnie że Mediolan nie jest bynajmniej romantyczny.
Kojarzony jest przede wszystkim
z modą. Tradycja miesza się tu z nowoczesnością. Obok zabytkowej katedry
Duomo, fantastycznego teatru La Scala
czy bazyliki św. Ambrożego przechodzą codziennie tysiące wspaniale

i z klasą ubranych mediolańczyków
– jak na stolicę mody przystało. Tłum
może nas zabrać do spokojnego parku
Sempione obok zamku Sforzów lub
Giardini Pubblici, na tętniący życiem
stadion piłkarski San Siro lub do
dzielnicy Naviglio, gdzie nad kanałem wodnym jak grzyby po deszczu
wyrosły dziesiątki małych, przytulnych knajpek. Tam też można poznać
sekret miasta, którym był dla mnie
smak prawdziwej, włoskiej czekolady
na gorąco.

W 80 smaków Dookoła Świata

Zabytkowy tramwaj
uchwycony koło teatru
La Scala

Do Mediolanu wybrałem się na
mecz piłki nożnej. Zawsze chciałem
zobaczyć, jaka atmosfera panuje na
jednym z najważniejszych stadionów Europy, a może i świata, czyli
San Siro. Okazja nadarzyła się pod
koniec lutego, kiedy do walki miały
stanąć dwie mediolańskie klasowe
drużyny. Nie ma to jak derby. Pogoda
niestety nie dopisała – w Mediolanie
padał śnieg. Nie tego się spodziewałem.
Mediolan jest elegancki w każdym
calu. Ładne kamienice, nowocześnie
zaprojektowane budynki, porządek.
Mój hotel, położony na obrzeżach ścisłego centrum w stylowej kamienicy
z początku XX wieku, również był elegancki. W recepcji pracowali sami panowie. Jeden z nich wręczył mi bez
słowa kopertę. Zawierała bilety na
mecz piłki nożnej, czyli to, po co przyjechałem. Pełna dyskrecja. Brak pytań.
Ponieważ było już bardzo późno,
zmęczenie szybko mnie dopadło.
Zwiedzanie miasta rozpocząłem następnego dnia.
Hotel Mirage był dobrze skomunikowany i ze stadionem, i z zabytkowym
centrum. Należało pokonać kilka
przystanków tramwajem. Jakież było
moje zdziwienie, kiedy nadjechał stary
wagonik z numerem 12. Drzwi się
otworzyły w harmonijkę. W środku
zachowało się oryginalne wyposażenie, wypolerowane poręcze, siedzenia.

Zapragnąłem zwiedzić miasto nie według utartych przewodnikowych
schematów. Dlatego numer 12 zawiózł mnie pod Łuk Triumfalny przy
parku Sempione. Chciałem sprawdzić,
jak wygląda takie miejsce w centrum
drugiego co do wielkości miasta
Włoch. Park założono w XIX wieku,
jego projekt stworzył architekt Beltrami, zachwycony parkami w stylu angielskim. Strzeliste drzewa, wierzby
płaczące, romantyczne mostki nad
małym stawem. Na skraju parku, nieopodal zamku Sforzów usadowiło się
wesołe miasteczko. W idylliczny krajobraz wkradł się więc diabelski młyn,
odgłosy strzelania i rozbawionej dzieciarni, a także, niestety, gryzący zapach
popcornu i grilla.
„Mediolan zawsze pozostaje wielki
– nawet jeśli przeżywa upadek, wkrótce
znów się odradza” – słowa jednego
z siedemnastowiecznych ambasadorów
dobrze oddają ducha miasta, którego
nie oszczędzała historia. Jak bowiem
ocenić najazdy Longobardów i Franków
we wczesnym średniowieczu, potem
zaś wyprawy cesarzy niemieckich, wyniszczającą całe północne Włochy rywalizację habsbursko-francuską u progu
renesansu czy wielkie bombardowanie
miasta w 1943 roku? Mediolan rzadko miał okresy spokoju, ale za każdym
razem miasto jak feniks z popiołów
odradzało się ze zgliszcz, oblężeń, epidemii. Zawdzięczało to swojemu

atrakcyjnemu położeniu. Ci, którzy je
zdobywali, później osiedlali się w nim
i czynili z Mediolanu swoją stolicę,
przekształcali się tym samym z niszczycieli w obrońców dążących do jego
rozkwitu.
W ścisłym centrum Mediolanu
znajdują się piękne, gustowne kamienice. Jakby na przekór burzliwej historii
mediolańskie budynki zachwycają
swoim ogromem, przepychem i detalami architektonicznymi.
Na Via Dante niespodziewanie
zostałem otoczony przez zgraję fotoreporterów i zwykłych gapiów. Ludzka chmura przepłynęła przeze mnie
i zatrzymała się przed nadjeżdżającą
czarną limuzyną. Z samochodu wysiadła
prześlicznie ubrana dziewczyna. Przywitała ją salwa z lamp błyskowych, ale
chyba jej to nie przeszkadzało. Okazało
się, że mimo nie najlepszej aury trafiłem na koniec jednego z najsłynniejszych wydarzeń w światku mody, tzw.
Tygodnia Mody. Zwykle przypada on
na początek marca, tym razem zaś odbywał się w trzecim tygodniu lutego.
Nie miałem zielonego pojęcia, kim
była dziewczyna obskakiwana przez
paparazzich. Takie sceny w Mediolanie
są powszechne. Samo quadrilatero,
czyli Dzielnica Mody, zajmuje północną część miasta. Dominuje tam
styl klasycystyczny. Ulice są wąskie,
domy mają kremowy kolor. To dawne
rezydencje arystokratycznych rodzin.
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ZdjęciE: ABart Groenhuizen

Castello Sforzesco

ZdjęciE: Claudio Gusmao

Wieża Filaretego
w Castello Sforzesco

12

Castello Sforzesco. Początki
zamku sięgają połowy XIV wieku,
kiedy kolejny z przedstawicieli
rodu Viscontich – Gian Galeazzo,
władca Mediolanu – postanowił zbudować zamek obronny
z prawdziwego zdarzenia.
Spowinowaceni z Viscontimi
Sforzowie 100 lat później przekształcili go w prawdziwy cud
architektury renesansu, do dziś
uchodzący za wzorzec tego typu
budownictwa. Visconti i Sforzowie stworzyli jedno z najbardziej
znanych w swojej epoce centrów
kultury i nauki. Tutaj w Castello
Sforzesco przebywali Bramante
i Leonardo da Vinci. Mury zamku
są barwy wiśniowej. Od strony
parku Sempione widać dwa małe
dziedzińce – Corte Ducale i Cortile
Della Rocchetta – zbudowane
według najlepszych renesansowych wzorców, z charakterystycznymi łukowatymi arkadami
wspartymi na kolumnach. Potem
zaś przechodzi się na wielki dziedziniec, który służył jako koszary
w trakcie licznych oblężeń zamku.
Przez wieżę Filaretego, którą
odbudowano 100 lat temu, można
wyjść do ścisłego centrum
miasta. Castello Sforzesco jest
połączony z centralnym placem
Duomo bulwarem Via Dante.
Zamek Sforzów urzeka niewątpliwie lekkością i elegancją
swojej bryły, zwłaszcza na tle
ciężkich secesyjnych kamienic,
które znajdują się tuż za nim
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Dzielnica Mody zajmuje północną część miasta. Znajdują się tam najdroższe, najbardziej
markowe sklepy, jak Dolce & Gabbana na
Villa Della Spiga, Gucci i Versace w pasażu
Montenapoleone oraz Valentino.

Dziś zajmowane przez najdroższe,
najbardziej markowe sklepy, jak Dolce
& Gabbana na Villa Della Spiga, Gucci
i Versace w pasażu Montenapoleone
oraz Valentino położony troszkę dalej.
Zaś Giorgio Armani ma swoją firmową
wystawę przy główniejszej Via Manzoni. Warto spędzić dłuższą chwilę,
przyglądając się witrynom. Wystawione
tam kreacje to w absolutnej większości
autorskie propozycje słynnych projektantów. Można godzinami dyskutować, czy założylibyśmy je na siebie, czy
nie. Kreacje męskie, damskie, balowe
z maską wycenioną oddzielnie na
trzycyfrową kwotę w euro. Lub strój
rowerowy. Góra zielona, dół szary, do
tego drogi, ciężki męski zegarek,
a obok? Jaskrawa, zielona makieta konia
jadącego na rowerze. A może w takim
razie strój dla deskorolkarza w postaci
lekkiej marynarki, spod której przebija
T-shirt z ognistym wzorem? Do tego
dodajmy manekin w balowej sukni
z mnóstwem błyszczących kryształków, z kolią na szyi wyglądającą jak
kolczuga i gitarą elektryczną wiszącą
na ramieniu. Oryginalnie zaprojektowane kostiumy dla płetwonurków też
można zamówić. Warto też przyglądać

się mieszkańcom Mediolanu. Jest to
czysta elegancja. Ponieważ było zimno, dominowały raczej ciemne kolory.
Mediolańczycy gustują w płaszczach
krótkich i długich. Obowiązkowo
i zawsze z nastawionym kołnierzem
zakrywającym kark i część głowy. Do
tego zwykle jeansy. Buty zaś zawsze
w tym samym kolorze co płaszcz. Nie
zdarza się, aby garderoba, damska czy
męska, zawierała więcej niż dwa lub
trzy różne kolory.
Mediolan kryje w sobie też mnóstwo zabytków kultury. Wybudowany
pod koniec XVIII wieku teatr La Scala
poważnie ucierpiał podczas bombardowania w czasie drugiej wojny światowej. Ma jedną z najpiękniejszych i największych widowni na świecie
(o powierzchni 1,2 tys. m kw., na ponad
2 tys. miejsc), wykończoną czerwonym
aksamitem i złotymi stiukami. Loże
boczne to zapewniające intymność
minisaloniki, w których umawiano się
na schadzki i snuto intrygi. Podczas
zwiedzania bogatego muzeum teatralnego można zajrzeć do takiego saloniku i przyjrzeć się sali. Szczęśliwie trafiłem na próbę spektaklu. Gdy

spoglądałem na widownię z takiej
loży, rzeczywiście odniosłem wrażenie pewnej tajemniczości, być może
nawet grozy. Niesamowite uczucie
oderwania od rzeczywistości. Czyż
nie po to buduje się teatry, abyśmy zapomnieli choć na chwilę o codzienności? Sam gmach teatru jest bardzo niepozorny, wbity w mały placyk na
tyłach Galerii Wiktora Emanuela II.
Prosto z galerii wyszedłem na Piazza Duomo, którego centralną część
zajmuje słynna katedra. Jest to trzeci
pod względem wielkości kościół na
świecie po Bazylice św. Piotra w Rzymie
i katedrze w hiszpańskiej Sewilli. Budowa rozpoczęła się pod koniec XIV
wieku, czyli za czasów panowania rodu
Viscontich. Katedra to przykład mieszanych stylów z dominacją gotyku.
Obłożona jest drogim białym marmurem, którego złoża znajdują się wokół
oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów od Mediolanu jeziora Maggiore.
Signori Visconti rozkazał zwieźć stamtąd
budulec. Przekroczyło to znacznie
możliwości bogatego miasta. Rozbudowa ciągnęła się przez setki lat. Dopiero
Napoleon zażądał skończenia fasady.
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Kościół Santa Maria delle Grazie,
gdzie można obejrzeć Ostatnią
Wieczerzę Leonarda da Vinci

ZdjęciE: Jan Sundstedt
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Galeria Wiktora Emanuela II. Ten reprezentacyjny
pasaż
miejski
Wstawić
zdjęcie_
19jest wizytówką Mediolanu. Przykrywa go szklana
kopuła
zawieszona
kilkadziesiąt
[Wejście
do Galerii
Wikmetrów nad powierzchnią posadzki.
tora Emanuela II]
W pierzejach zlokalizowano oblegane
przez turystów kawiarnie, księgarnie
oraz sklepy z towarami luksusowymi

Katedra

Zdjęcia: Andrzej Jagiełło

niego do Mediolanu. Relikwia prezentowana jest raz w roku, 14 września, kiedy urzędujący biskup miasta
na specjalnym balkonie wznosi się do
poziomu niszy zawierającej gwóźdź.

Efekt tych prac jest piorunujący. Katedra
jest absolutnie wyjątkowa. W marmurze wyrzeźbiono też 3,5 tys. figur,
które zdobią kościół. Przedstawiają
one nie tylko świętych, lecz także
zwierzęta i dziwaczne stwory. Wnętrze
podzielone jest na pięć naw z 52 filarami
symbolizującymi 52 tygodnie. Ogrom
przestrzeni i odległości, jakie trzeba
pokonać, robią wrażenie. Większość
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odwiedzających zmierzała do miejsca
położonego na prawo od ołtarza,
gdzie w sklepieniu apsydy znajdowała
się nisza z tajemniczym czerwonym
światełkiem. Emitowane było przez
małą lampkę umieszczoną obok gwoździa z krzyża Chrystusa odnalezionego
rzekomo w IV wieku n.e. przez cesarzową Helenę, a potem znów przez św.
Ambrożego i przeniesionego przez

Mediolan od zarania chrześcijaństwa był bardzo ważnym ośrodkiem
religijnym. Dość powiedzieć, że tu
właśnie w 313 roku został wydany
słynny edykt cesarza Konstantyna pośrednio ustanawiający naukę Chrystusa
jako obowiązującą na terenach cesarstwa. Skierowało to chrześcijaństwo
na zupełnie nowe tory ze wszystkimi
pozytywnymi i negatywnymi skutkami, jakie wystąpiły w przyszłości.
Szybko też miasto zyskało nowe oblicze
związane z działalnością św. Ambrożego. Ten nieformalny patron Mediolanu już pod koniec IV wieku n.e.
znacznie przebudował miasto, skupiając
się zwłaszcza na jego południowych
rejonach. To dlatego podczas wizyty
w tym rejonie miałem wrażenie, jakbym cofnął się o dobre tysiąc lat
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Jedna z kolorowych
kamieniczek w dzielnicy
Naviglio

wstecz. Secesyjne i klasycystyczne kamienice widziane na północy i zachodzie ścisłego centrum miasta ustąpiły
miejsca zabudowie typowo średniowiecznej lub wczesnośredniowiecznej
z elementami rzymskimi. Warto odwiedzić kompleks bazylikowy Sant
Ambrogio, który zbudowany został
przez św. Ambrożego. Oprócz motywów
z epoki zawiera również rzadkie elementy
sztuki Longobardów – germańskiego
narodu, który na fali wędrówek ludów
w VI wieku n.e. zdobył dzisiejsze północne Włochy i na ponad dwa stulecia
ustanowił Mediolan stolicą swego
państwa. Nazwa ludu oznacza „długobrodych”. Longobardowie wnieśli
swój wkład w język włoski, dając około 280 słów ze swojego języka. Być
może to niewiele, jednak niektóre
z tych słów były bardzo ważne, jak na
przykład „bank”. Nadali także nazwę
całemu regionowi – Lombardii. Dzielnice południowe mogą stanowić także
kontynuację przygody z wielką sztuką, począwszy od zbiorów malarstwa

w Pinacoteca Ambrosiana, a skończywszy na kościele Santa Maria delle
Grazie przypominającym raczej grecką cerkiew, gdzie znajduje się słynna
Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci.
Niestety okazało się, że wstęp do
wszelkich galerii w Mediolanie trzeba
było zarezerwować wcześniej przez
Internet. Obowiązywało zwiedzanie
w małych grupach z podziałem na języki.
Warto o tym pamiętać przed wyjazdem.
W południowej części Mediolanu
znajduje się typowo włoska dzielnica
Naviglio. Ruchliwa, położona nad
czynnym kanałem o tej samej nazwie.
Do końca XIX wieku była rejonem
portowym. Głównym kanałem, Grande,
transportowano w średniowieczu biały
marmur do budowy katedry Duomo.
Jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Mediolan oficjalnie
uznawany był za miasto portowe,
mimo że nie miał i nie ma dostępu do
morza. Wzdłuż kanału stoją typowe
żółte domy mieszkalne z balkonami

obiegającymi dziedziniec. Naviglio to
też dzielnica bohemy artystycznej,
której dzieła można obejrzeć i nabyć
w małych kramach rozrzuconych nad
kanałem. Mnóstwo tu głośnych restauracyjek i kawiarenek. Tu też odkryłem
kolejną tajemnicę miasta. Ponieważ
pogoda nadal nie rozpieszczała, a na
dodatek zaczął padać mokry śnieg, dał
o sobie znać żołądek. Restauracje
otwierały swoje podwoje dopiero
wczesnym popołudniem. Zapukałem
do drzwi jednej z nich. Otworzyła
starsza kobieta i zaprosiła mnie do środka. Wchodząc, lekko potrąciłem stojący
tuż za drzwiami stolik z deserami. Moją
uwagę zwróciły dziwne małe czekoladowe kulki. Jednakże najpierw zamówiłem gnocchi z sosem grzybowym,
małe kuleczki ziemniaczane podobne
do naszych kopytek, serwowane zazwyczaj albo z sosem pomidorowym,
albo grzybowym. Hm… jedno z moich
ulubionych dań we Włoszech. Gnocchi
są bardzo sycące, a przez to też przyjazne dla portfela. Co na deser? Właśnie
15
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Centrum Como

tajemnicze czekoladowe kulki. Okazało się, że to profiterolki. W środku
może być lekka masa mleczna, którą
zaserwowano mi w tym lokalu. Jest jeszcze kremowa, cięższa odmiana, nie
ukrywam, że smaczniejsza. Profiterolki
można także zjeść oblane białą czekoladą, co jest szczytem luksusu. Do picia
zaś wybrałem czekoladę na gorąco.
Ponieważ kuchnia mieściła się tuż za
salą ze stolikami, można było ukradkiem obserwować, jak przyrządza się
jedzenie. Ciekawiło mnie, czy czekoladę podadzą z torebki. Otóż, ku mojej
radości, wręcz przeciwnie. W ruch
poszła tabliczka czekolady i mleko.
Potem zauważyłem też, że coś wsypano
z torebki. Powiedziano mi potem, że
był to budyń czekoladowy bez cukru.
Aha, zatem na tym etapie składnikami
była jedna tabliczka czekolady, jedno
opakowanie budyniu i pół litra mleka.
Mleko się zagotowało. Wsypano do
niego budyń i dodawano do niego
kostki czekolady. Na koniec dolano
jeszcze zimnego mleka, aby uzyskać odpowiednią konsystencję. Gotowa czekolada ostatecznie wylądowała w filiżance. Została na nią nałożona ubita
śmietanka. W Mediolanie gorącej
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Kościółek w miasteczku Torno

Najlepszą czekoladę na wynos piłem
w miasteczku Como. Kubeczek, w którym
mi ją podano, wyglądał podobnie jak
te znane nam z sieciówek kawowych, jednak
czekolada była pyszna, gęsta i aromatyczna.
czekolady się nie słodzi. Ja niestety
musiałem złamać tę zasadę i pozwoliłem sobie wrzucić sporą dawkę cukru.
Jak zawsze w takiej sytuacji nie żałowałem. Czekolada była pyszna, o słodkim, aromatycznym zapachu, dość gęsta, może raczej kremowa i do tego
naprawdę sycąca.
Najlepszą czekoladę na wynos piłem
dzień później w miasteczku Como. W
jedyny słoneczny dzień mojej wycieczki postanowiłem wybrać się nad
pobliskie jezioro Como. Aby się tam
dostać, trzeba wsiąść w pociąg relacji
Mediolan – szwajcarskie Chiasso. Po
godzinie jest się na miejscu. O tej porze
roku kursowały rejsowe statki. Pięknie ośnieżone alpejskie szczyty idealnie
kontrastowały ze śródziemnomorską
roślinnością w małych miejscowościach rozrzuconych po obu stronach

jeziora – Cernobbio, Torno. Wąskie
uliczki, pobielone domki, dachówka,
mały kościółek z mikroskopijnym
dzwonem usytuowanym w piniowym
gaju. Wrażenie ciepła i lata. Tylko
gdzieniegdzie topniejący śnieg spływający po ulicach świadczył o tym, że
zima nie powiedziała być może ostatniego słowa. W każdym miasteczku
można się zatrzymać na dłużej w oczekiwaniu na statek do następnego miejsca. Wszystko w ramach biletu. Samo
Como to miasteczko z typową śródziemnomorską zabudową. W jednej
z kamieniczek sprzedawano czekoladę
na wynos. Młoda dziewczyna miała
już podgrzane mleko i przygotowaną
czekoladę w postaci wiórków i startych
kawałków. Do tego otworzyła torebkę
z budyniem czekoladowym. Cała późniejsza procedura przebiegała podobnie jak w mediolańskim Naviglio.
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Stadion San Siro w trakcie
meczu kolejki włoskiej Serie
A pomiędzy AC Milan
i Interem Mediolan

Autor wśród kibiców AC Milan

Jezioro Como. Nabrzeże koło miasteczka Cernobbio

Z radością wziąłem pełny, ciepły kubeczek. Wyglądał podobnie jak te znane
nam z sieciówek kawowych, jednak
w środku zawierał gęstawy czekoladowy płyn. Niestety nie udało mi się go
dostatecznie posłodzić. Przejażdżka
po jeziorze, spacer wąskimi uliczkami
Como i kilku innych miejscowości nad
jeziorem, wspaniałe górskie widoki,
przepyszna czekolada. To wszystko
sprawiło, że dzień można było uznać
za udany.
Sportową perełką Mediolanu jest
bez wątpienia stadion San Siro. Ta
świątynia sportu zadziwia swoją architekturą, w której zastosowano jedne
z najnowocześniejszych rozwiązań w
skali światowej. Przy stadionie funkcjonuje muzeum klubowe, można
zwiedzić też m.in. szatnie, sale odpraw
dla piłkarzy, kącik prasowy, stanowiska komentatorskie. Przed każdym
spotkaniem piłkarskim w całym mieście panuje niepowtarzalna atmosfera.
Barwy obu klubów, Milanu czerwono-czarne, a Interu niebiesko-czarne,
widoczne są na szalikach, czapeczkach,
krawatach wyglądających zza marynarki schowanej, a jakżeby inaczej,

Przejażdżka po jeziorze, spacer wąskimi
uliczkami Como i kilku innych miejscowości
nad jeziorem, wspaniałe górskie widoki, przepyszna czekolada. To wszystko sprawiło,
że dzień można było uznać za udany.
pod czarnym płaszczem z nastawionym
kołnierzem. Kibice drużyn przeciwnych pod ramię zmierzali na sportowy
spektakl. Jakże inaczej to wyglądało
niż u nas. Z tą nieco smutną refleksją
próbowałem w gęstniejącym tłumie
odnaleźć wejście do sektora, w którym miałem wykupione miejsce.
Transparenty, płachty, okrzyki z tysięcy
gardeł, gwizdy. Panuje jednak
atmosfera piknikowa i świąteczna,
a nie wojenna. Samo spotkanie zakończyło się zasłużonym remisem.
Stadion, na który przyszło blisko 80
tys. osób, opustoszał w ciągu 15 minut.
To zasługa spiralnych ciągów komunikacyjnych zainstalowanych ponad 25
lat temu na stadionie od strony wewnętrznej. Każdy z nich wygląda jak
sprężyna i umożliwia szybką ewakuację.

Kolejne miłe doświadczenie miałem
za sobą.
Mediolan to miasto nieograniczonych możliwości. Zachwyciło
mnie różnorodnością, a swoją architekturą, zabytkami, atmosferą potwierdziło to, jak skomplikowana
i złożona jest historia Włoch. Fantasmagoryczne kreacje, wspaniale ubrani ludzie, eleganckie restauracje i kawiarnie, przepyszna gorąca czekolada,
niepowtarzalna sportowa atmosfera
oraz nieoczekiwanie dobra baza wypadowa do odwiedzenia całej Lombardii
to niewątpliwe walory tego miejsca.
Dlatego warto, aby „stolica mody”
nie była tylko przystankiem na naszej
trasie, ale celem w samym sobie.
Nie będziemy tego żałować.
Andrzej Jagiełło
17

