


Zagreb, 
urbo kun 
mil koroj

La ĉefurbo de Kroatio, Zagreb, 
situanta geografie, kulture, 
historie kaj politike sur kruciĝo 
de eŭropa oriento kaj okcidento, 
kunligas kontinentan kaj 
mediteranean etoson en apartan 
tuton. Zagreb - sidejo de la 
ŝtataj parlamento, prezidanto 
kaj registaro - estas kultura, 
scienca, ekonomia kaj administra 
centro de la Respubliko Kroatio 
Favora geografia situo inter 
la Panonia Ebenaĵo, rando de 
Alpoj kaj la Dinarida Montaro, 
ebligis bonan komunikadon. La 
monto Medvednica defendas 
la urbon kontraŭ malvarmaj 
nordaj ventoj, kaj vasta ebenaĵo 
kun la rivero Sava malfermas 
ĝin al aliaj mondflankoj.
En Zagreb vivas kvarono da 
kroatia loĝantaro, numere dirite 
tio estas preskaŭ unu miliono. 
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La urbanoj dum jarcentoj alvenadis 
el diversaj partoj de Eŭropo, kaj 
en pli nova historio ankaŭ el 
diversaj partoj de Kroatio. Ili per siaj 
atribuoj pliriĉigis la kulturon de la 
urbo. Zagreb estas sekura urbego 
kun malfermita pordo, eventoriĉa 
historio kaj interesaj personoj. Ĝi kore 
invitas al interkonatiĝo kaj plenumas 
promesojn. En tiu ĉi urbo oni facile 
faras interesajn konatecojn, novajn 

amikecojn kaj spertas neforgeseblajn 
travivaĵojn. Historiaj epokoj tie ĉi 
estas legeblaj kiel bildlibroj sur bone 
konservitaj fasadoj. Stratoj kaj placoj 
spiras je kunvivado de diversaj men-
talecoj, kiuj faras rekoneblan zagre-
ban identecon de malstreĉita urbego.
La konsilo estas, ke oni lasu sin 
al la etoso de la urbo, ol kiu 
pli belaj estas nur ĝiaj virinoj, 
kion asertas multaj homoj.
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Du Zagrebaj 
montetoj

Arkeologiaj esploroj pruvas la vivon 
ĉirkau la hodiaŭa Zagreb jam en 
la ŝtonepoko, ĉ. 350 000 jarojn 
a.K. Postaj trovaĵoj argumentas pri 
loĝigado de iliroj, praloĝantoj de 
tiu ĉi eŭropa parto. De malproksima 
nordo venis keltoj plej verŝajne en 
la 4-a jarcento a.K. Post ili romianoj 
en la proksimo de Zagreb konstruis 
la grandan setlejon Andautonia, pri 
kiu argumentas arkeologia parko 
en la hodiaŭa vilaĝo Šćitarjevo.

La hodiaŭa Zagreb ekestis el du 
mezepokaj setlejoj, situantaj sur 
du najbaraj montetoj: la sekulara 
Gradec (hodiaŭa Gornji grad - la 
Supra Urbo) kaj la eklezia Kaptol.
La unua skriba memoro pri Zagreb 
devenas el la jaro 1094, kiam la 
hungara reĝo Ladislav (Laszlo) 
vojaĝante al la Adriatika Maro fondis 
zagreban episkopejon sur Kaptol. La 
zagreba katedralo estas en novgotika 
stilo kaj ankaŭ hodiaŭ dominas super 
la urba panoramo. La renesancaj 
muroj ĉirkaŭ ĝi estas unu el rare bone 
konservitaj en tiu ĉi parto de Eŭropo.
Dum teruraj invadoj de mongolaj 
(tataraj) triboj kontraŭ Meza Eŭropo 
okazis tre gravaj historiaj eventoj por 
Gradec, la dua kerna parto de Zagreb. 
Meze de la 13-a jarcento tataroj 
dezertigis Hungarion, kaj hungara 
reĝo Bela la 4-a fuĝis al Zagreb, 
kie la urbanoj donis al li sekuran 
rifuĝejon. Dezirante esprimi sian 
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dankon, en la jaro 1241 la reĝo donis 
al Gradec la t.n. “Oran Ĉarton”, kaj 
per tio la pozicion de libera reĝa urbo. 
Pri tiu ĉi periodo ĉiutage memorigas 
la kanono sur la turo Lotrščak, de 
kiu jam pli ol cent jarojn ĉiutaga 
kanonpafo signas tagmezon.
Dum mezepokaj jarcentoj en vesperaj 
krepuskoj la urbanoj estis per 
sonoriloj invitataj reveni al sekureco 
de la fortikaĵo, ĉar oni fermadis kaj 
ŝlosadis la urbajn pordojn. La sola 
konservita pordo de la mezepoka 
Gradec estas la Ŝtona Pordo 
(Kamenita vrata). Ĝi estis komplete 
bruligita en la unua duono de la 
18-a jarcento. El la flamo mirakle 
saviĝis la bildo de Sankta Maria, 
kiu ankaŭ hodiaŭ estas sur altaro 
aranĝita en la pordo. La Dipatrino de 
la Ŝtona Pordo estas protektantino 
de la urbo Zagreb, kaj ŝia tago 
estas festata la 13-an de majo per 
solena procesio. La saman tagon oni 
festas ankaŭ la Tagon de Zagreb.

La du montetojn, mezepoke ofte 
kontraŭstarantajn, disigis kaj 
kunligis la rivereto Medveščak, apud 
kiu estis konstruitaj muelejoj. La 
tiama riveretebenaĵo hodiaŭ estas 
la pitoreska strato Tkalčićeva, sub 
kies pavimo ankaŭ hodiaŭ al la 
direkto de Sava fluas la rivereto.
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Post malapero de danĝeroj la urbo 
iom post iom disvastiĝis al la ebenaĵo. 
Sub la du urbopartoj ekestas la placo 
kie okazadis ĉiaspeca komerco. La 
hodiaŭa Placo de la Banuso Josip 
Jelačić estas la koro de la urbo kaj la 
ĉefa loko por urbana renkotiĝado. 
La fontanon sur la placo oni kunligas 

kun la legendo pri ekesto de la nomo 
de la urbo. Nome, dum iu fora suna 
tago, iu kuraĝa banuso reveninte 
laca kaj soifa post iu batalo diris 
al la knabino Manda, ke ŝi ekprenu 
akvon el la fonto. Tiel la fonto akiris 
la nomon Manduševac, kaj la urbo la 
nomon Zagreb (ekpreni = zagrabiti).
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Zagreb  
- unueca urbo

La urboj sur du montetoj progresis. 
En la 17-a kaj 18-a jarcentoj oni 
tie konstruis barokajn palacojn de 
nobeluloj kaj preĝejojn. Jezuitoj en 
la Supra Urbo konstruis la Preĝejon 
de Sankta Katarina, kiu estas hodiaŭ 
unu el la plej bone konservitaj 
ekzempleroj de la baroka lukso.
En la dua duono de la 17-a jarcento 
Zagreb fariĝis universitata centro, 

unu el la plej malnovaj en Eŭropo 
kun senĉesa funkciado. 
Intertempe Zagreb iĝis sidejo de la 
Registaro. Diverseco inter la episkopa 
urbo kaj la libera reĝa urbo iom post 
iom malaperis, kaj fine en la jaro 
1850 ili ne plu ekzistis aparte, sed 
unuiĝinte. Ekestis la urbo Zagreb, 
kiu tiam havis 15 000 loĝantojn.
La favora situo ebligis liberan 
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kreskadon kaj la vivo rapide 
disvastiĝadis direkte al la 
ebenaĵo apud la rivero Sava. 
Evoluo de industria produktado, mer-
kato kaj bankoj influis formiĝon de la 
urba fizionomio en la dua duono de 
la 19-a jarcento. Zagreb disvastiĝas 
ĝis la fera zono de la fervojlinio, kiu 
ekde la jaro 1862 ligas Zagrebon kun 
mezeŭropaj metropoloj. De tiu tempo 
devenas la urba bloka konstruado sur 
regula strata reto. La urba plano estis 
klara: ĉiuj stratoj en la Malsupra Urbo 
devas esti same rektaj kaj same vastaj, 
kaj la domoj samtipaj kaj samaltaj. 
Tiuj vastaj placoj, imponaj konstruaĵoj 
en la maniero de klasikismo aŭ histo-
riismo kaj multnombraj parkoj estas 
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la urbo Zagreb, kiun ni hodiaŭ konas.
De la Placo de la Banuso Jelačić, la 
strato Praška gvidas ĝis serio da parkoj 
kaj placoj, zagreba pandano al la viena 

“Ring”. Tiu ĉi t.n. “Verda Hufofero” estas 
parka areo en la formo de la litero 

“U” kun ĉiuj gravaj kaj reprezentaj 
konstruaĵoj de la urba kulturo. Atente 
estas planita la proprocio inter 
verdaĵo kaj arkitekturo de publikaj 
objektoj, fontanoj kaj pavilonoj. Tie 
ĉi estas la ĉefa fervoja stacidomo, 
Kroata Akademio de Sciencoj kaj 
Artoj, fakultatoj, Kroata Ŝtata Arkivo, 
konstruaĵo de la iama Nacia kaj 
Universitata Biblioteko, Kroata Nacia 
Teatro kaj multaj imponaj palacoj. La 

flavaj fasadoj kaj arbovicoj memorigas 
pri la kroata aparteno en la iama 
du-parta monarkio Aŭstrio-Hungario. 
La ordeme konstruita urbo kun impona 
vasteco, la sinsekvo de klare difinitaj 
verdaj areoj kaj precize lokigitaj 
monumentoj nature sin algluas al la 
korpo de la mezepoka Supra Urbo.
En la Malsupra Urbo rigardetu en 
vestiblojn de urbaj domoj, kies 
fasadoj estas membranoj inter 
la publika, strata spaco kaj la 
privata vivo en la koridoroj.
Kombinita etoso de malgranda urbo 
kaj lukseco de mezeŭropa urbego 
elstarigis Zagrebon sur tiama mapo 
de eŭropaj modernaj urboj.
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Modernaj 
tempoj

Historiaj okazaĵoj de la 20-a jarcento 
ŝanĝis la mondmapon kaj lasis 
neviŝeblan spuron en la vivo de 
zagrebanoj. Post la fino de la unua 
mondmilito, en la jaro 1918, Kroatio 
rompas ligojn kun Aŭstrio-Hungario 
kaj fariĝas parto de la Reĝlando de 
Serboj, Kroatoj kaj Slovenoj, nova 
lando de sudslavaj popoloj. La 
nombro de urbanoj rapide kreskas, 

oriente kaj okcidente aperas novaj 
urbopartoj. En la subo de la monto 
oni konstruigis imponajn rezidejojn.
Komence de la 20-a jarcento la 
loĝantoj ĝuas riĉaĵojn de la urba 
socio kaj la urbo vivas firme ligite kun 
eŭropaj kulturaj, artaj kaj sciencaj 
centroj. La unua radiostacio en tiu ĉi 
eŭropa parto komencis elsendadi sian 
programon en Zagreb, malfermiĝis la 
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Zagreba Burzo kaj la arkitekto Viktor 
Kovačić konstruis por ĝi sian lastan 
objekton. Estis konstruitaj la unua 
telefon-centralo kaj la unua zagreba 
ĉielskrapanto. Modernaj tempoj 
rapide ŝanĝadis la ĉiutagaĵon ĝis 
la komenco de la dua mondmilito.
Post la dua mondmilito Kroatio 
kun sia ĉefurbo Zagreb iĝas unu el 
la ses respublikoj de Jugoslavio. La 
trankviliĝo en la postmilitaj jaroj 

rezultis per nova urba disvastiĝo 
kaj finfine Zagreb transsaltis la 
riveron Sava, sur kies suda bordo 
oni konstruis grandajn loĝblokojn.
Sava, la rivero kiu dum jarcentoj 
minacis al zagrebanoj per siaj 
inundoj, mezepoke defendis ilin 
antaŭ konkerantoj. Siatempe ĝi estis 
trafikvojo, kiu ligis ĝin kun malproksi-
maj regionoj, kaj meze de la 20-a jar-
cento ĝi akiris novan rolon: duonigi 
Zagrebon je du partoj: la malnova 
urba kerno kaj la Nova Zagreb. Hodiaŭ 
la du bordojn kunligas dekdu pontoj. 
Zagreba Foiro, la loko de internaciaj 
negockontaktoj, translokiĝis el la 
urba centro al la suda bordo de 
Sava. En la ebenaĵo estis konstruita 
la flughaveno Pleso, dise tra la 
urbo konstruiĝis novaj negoc-
ĉielskrapantoj. Novas ankaŭ la 
Nacia kaj Universitata Biblioteko.
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La Kroata Parlamento en la jaro 
1991 decidis pri memstariĝo 
kaj sendependeco de Kroatio.
Zagreb estas ĉefurbo de nova kaj 
sendependa eŭropa ŝtato, komunumo 
de liberaj kaj samrajtaj civitanoj. La 
Kroata Parlamento kaj la Registaro 
troviĝas en la Supra Urbo, en la plej 
malnova sekulara urbocentro, kie 
de ĉiam dum jarcentoj oni faris la 

plej gravajn historiajn decidojn.
En la nova jarmilo Zagreb fariĝis 
negoca centro de la regiono kaj 
loko por plurlingva kultura, negoca 
kaj politika komunikado. Negoc-
domoj ekster la urba centro estas 
zagreba respondo al postuloj de la 
nuntempa vivmaniero. Daŭras ankaŭ 
zagreba ĉeesto en multaj eventoj 
sur eŭropa kaj monda scenejo.
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Verda 
Zagreb

Verdaj oazoj por ripozo je ĉiu paŝo 
abundas en Zagreb. Ne estas ofte, 
ke iu urbo havas sian naturparkon. 
Zagreb tute proksime de sia centro 
havas Medvednica-n, tre ŝatatan 
ekskurslokon. Stratoj kaj placoj 
estas miksitaj kun verdaj parkoj 
kaj aleoj. En la 19-a jarcento estis 
aranĝita la Strossmayer-promenejo, 
en la Supra Urbo, kie hodiaŭ en 
kompanio de la skulpturo de la 

poeto A. G. Matoš oni povas ĝui la 
plej romantikan urbopanoramon. 
Pruvo pri altniveleco de la konstru-
kulturo en la 19-a jarcento estas 
la “Verda Hufofero” de Lenuzzi, vico 
el ok verdaj placoj, kvazaŭ akso de 
la Malsupra Urbo. La plej fama inter 
la placoj estas Zrinjevac, rekonebla 
pro aleo de platanoj, kiuj antaŭ pli ol 
cent jaroj estis kunportitaj el Triesto. 
Fontanoj, muzika pavilono kaj bustoj 
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estas tempveturiloj tra pasinteco. 
Jam pli ol 120 jarojn multaj 
zagrebanoj ĉiutage haltas apud tiea 
meteorologia kolono kaj kontrolas 
tempoĝustecon, aertemperaturon, 
aerpremon kaj gradon de humideco.
Sur la Placo de la Reĝo Tomislav, 
kiu ricevis la nomon laŭ la unua 
kroata reĝo, al trajnaj pasaĝeroj 
estas regalita la unika rigardo al la 
Artpavilono kaj al la katedralo. La 
Artpavilono, loko de eksterordinaraj 
pentroartaj eventoj, estas konstruita 
kiel Kroata Pavilono okaze de la 

Jarmila Ekspozicio en Budapeŝto en la 
jaro 1896. La ferkonstruaĵo, kiu estis 
por tiu tempo granda novaĵo, ebligis 
ke la pavilono estu transportita (jes, 
vere!) al la hodiaŭa loko kaj malfer-
mita por publiko du jarojn poste.
En la proksimo estas ankoraŭ unu 
loko, kien oni povus fuĝi de urba 
svarmo. La Botanika Ĝardeno 
kun siaj 10 000 plantospecoj 
estas unu el la plej riĉaj kolektoj 
de plantoj en Eŭropo.
Malantaŭ la katedralmuroj situas 
la parko Ribnjak (“Fiŝejo”), kie 
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pasintece pastroj fiŝkaptadis por 
siaj vendredaj fastaj tagmanĝoj. 
En la orienta urboparto situas la 
vasta parko Maksimir. La plej granda 
zagreba parko havis la formon de 
angla parko kaj siajn pitoreskajn 
pavilonojn jam en la 19-a jarcento, 
kaj komence de la 20-a ĝi fariĝis 
ankaŭ hejmo por multnombraj 
bestoj en la fama bestĝardeno.
Iom ekster la urba kerno sur unu 

monteto troviĝas la ĉefa urba 
tombejo Mirogoj. Imponaj arkadoj, 
pavilonoj kaj kupoloj konstruitaj fine 
de la 19-a jarcento estas verko de 
la elstara arkitekto Herman Bollé, 
destinitaj por forpasintaj elstaraj 
personoj. Laŭlitere komprenite, tiu 
ĉi tombejo estas loko de paco. Ĝi 
estas unu el la plej belaj tombejoj 
en Eŭropo, sed samtempe ankaŭ 
belega parko kaj subĉiela artgalerio. 
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Urbo de 
la arto

Zagreb estas urbo de diversspeca 
kaj riĉa kultura kaj arta vivo. Trideko 
da konstantaj kaj porokazaj teatroj 
kaj teatraj scenejoj, trideko da 
muzeoj, granda nombro da galerioj 
kaj multnombraj teatraj, muzikaj kaj 
dancaj festivaloj metas Zagrebon 
en la liston de urboj de la arto. 
De la klasika ĝis la alternativa, 
de la amatora ĝis la profesia, de 
la intima ĝis la publika, artaj 

stiloj tie ĉi multnombras, estante 
reflekso de la urbana konscio. 
La Kroata Nacia Teatro estas 
baleta, opera kaj drama domo. Inter 
koncertejoj pleje famas la Koncertejo 
Lisinski (Koncertna dvorana Lisinski), 
kiu sian nomon ricevis laŭ la nomo 
de la komponisto de la unua kroata 
opero. Operetoj, muzikaloj, rok- kaj 
pop-operoj en Komedija, akra 
humuro kaj satiro en Kerempuh, 
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nuntempeco sur scenejbretoj de 
Gavella, ZKM, ITD, Exit … eĉ nombri 
ĉiujn malfacilas, kaj elstarigi la 
plej bonajn ne eblas. Prijuĝu mem. 
Zagreb estas gastiganto de multaj 
internaciaj kulturaj manifestacioj. 
La monda festivalo de desegna 
filmo Animafest laŭ tradicio estas 
la dua festivalo de animacio en 
Eŭropo. Muzika bienalo, Semajno 
de la Nuntempa Danco kaj 
Eurokaz, Internacia Festivalo de 
la Nuntempa Teatro, alportas la 
mondon sur zagrebajn scenejojn. 
Ni jam montris ke la historio, arto 
kaj kulturo legeblas en la urba 

arkitekturo, sed la samo okazas 
en multnombraj zagrebaj muzeoj. 
Arkeologia muzeo gardas la faman 
zagreban mumion. La mumio de 
virino el egipta Tebo estas vindita en 
lina libro kun la plej longa ekzistanta, 
kaj ĝis hodiaŭ ne deĉifrita, teksto 
en la etruska lingvo. La Muzeo de la 
Urbo Zagreb en moderna maniero 
prezentas historiajn eventojn en 
Zagreb, de prahistorio ĝis hodiaŭ.
La Muzeo por Arto kaj Metio 
estis fondita kune kun samfaka 
lernejo en la dua duono de la 19-a 
jarcento, celante konservi tradiciajn 
valorojn de la popola metio.
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Unika kolekto de artaĵoj el diversaj 
epokoj estas ekspoziciita en la 
Muzeo Mimara, ekde la monda 
sporta evento “Universiado”, 
kiu okazis en la jaro 1987. 
La Strossmayer-galerion de malnovaj 
majstroj (pentraĵkolekton de famaj 
eŭropaj pentristoj) oni ne rajtas 

preterlasi, se oni volas konatiĝi kun la 
arto de la 15-a ĝis la 19-a jarcentoj.
En najbara loko estas Moderna 
Galerio, kiu kunigas verkojn de ĉiuj 
gravaj pentristoj el la 19-a kaj 20-a 
jarcentoj. La 21-an jarcenton la urbo 
komencas kun la nova konstruaĵo 
de Muzeo de la Nuntempa Arto, 
kiu ĵus malfermas siajn pordojn.
En la Supra Urbo, en la eksa 
jezuita monaĥejo troviĝas la 
Galerio “Klovićevi dvori”. 
Emociojn, vivecon kaj simbolikon sur 
la pentraĵoj de aŭtoroj amatoroj tra-
rigardu en la Muzeo de la Naiva Arto. 
En la proksimo estas ankaŭ la 
Ateliero de Meštrović, t.e. ekspozicejo 
de la skulptisto Ivan Meštović, kiu 
per sia skulptarto, same kiel Rodin, 
faris grandan influon al la 20-a 
jarcento. Laŭ lia ideo estis konstruita 
ankaŭ la ronda pavilono, kiu hodiaŭ 
estas La Domo de Kroataj Pentristoj.
Ni nombris nur kelkajn lokojn kaj 
manifestaciojn, Zagreb ja estas 
urbo de arto. Konvikiĝu mem. 
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Blua Zagreb 
Blanka Zagreb

La blua koloro estas koloro de la 
urbo Zagreb. Ĝi troviĝas en la urba 
blazono, sed ankaŭ dum mallonga 
promenado tio tuj rimarkeblas, ĉar 
tramoj, aŭtobusoj kaj kablotramo 
estas bluaj, same sportvestaĵo de 
zagrebaj sportistoj. La sporto de 
ĉiam estis granda pasio en tiu ĉi 
urbo. Komencu ni per futbalo, la 
plej grava negravaĵo en la mondo. 

La piedpilkan klubon Dinamo 
(la plej trofean kroatan klubon) 
ankaŭ simbolas la blua koloro.
Centroj por korpodistro kaj profesia 
sportokupado estas konstruitaj 
dise tra la urbo. La korbopilka 
klubo Cibona havas sian halon 
portantan la nomon de la legenda 
korbopilkisto Dražen Petrović.
Sport-amuza Centro Jarun, apud 



44
 |

 S
po

rt
o,

 k
or

po
di

st
ro

 k
aj

 li
be

ra
 t

em
po

la rivero Sava (konstruita okaze de 
Universiado en la jaro 1987) ofertas 
al amatoraj sportistoj biciklajn kaj 
piedirantajn padojn kaj sportajn 
terenojn. Sur la lago Jarun okazas 
ankaŭ internaciaj remkonkuroj.
Kadre de Jarun situas ankaŭ parto de 
netuŝita naturo – domo por kelkcen-
toj da birdospecoj, multnombraj fiŝoj 
kaj insektoj. La grandega siluro “Jura” 
eble estas urba legendo, sed multaj 
fiŝkaptistoj esperas pri lia kaptado.

Dum varmegaj someraj tagoj Jarun 
pravigas sian kromnomon “zagreba 
maro”, ĉar la plaĝoj svarmas je 
homoj venantaj por baniĝi. 
La sporto ĉeestas ankaŭ dum 
neĝaj vintraj tagoj. Jarkomence 
Zagreb iĝas centro de monda 
skikonkurso kaj pravigas unu el 
siaj kromnomoj: “blanka Zagreb”.
Nur duonhoron de la centra placo 
estas la plej alta pinto de la montaro 
Medvednica: Sljeme ( 1033 m), tute 
aparta loko en la vivo de zagrebanoj. 
La gefratoj skiistoj Janica kaj Ivica 
Kostelić tie preparadis siajn mond-
sukcesojn. Ili promociigis skivojon 
sur Sljeme, kaj ĝi fariĝis mondpokala 
tereno. Dum la tuta jaro Sljeme estas 
tre ŝatata ekskursloko por ĉiuj. 
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La kulturo de 
tagrestado

Sur ĉiuj listoj Zagreb estas senkon-
kurence la urbo kun la plej granda 
tagrestadejo. Tuj kiam la suno 
fruprintempe ekaperas, malfermiĝas 
terasoj de kafejoj, gastejoj kaj 
dolĉaĵejoj. Stratoj kaj placoj estas 
lokoj por promenado, ĝuado de 
kafo, komunikado kaj negoco. La 
unika kombino de mediteranea 
korvarmeco kaj norda profesieco 
konkeras jam de la unua momento. 

Kvazaŭ ĉiuj interkonas sin. 
La tradicia Internacia Folklorrevuo, 
internacia strata festivalo “Cest is 
d best”, promenada koncerto okaze 
de la tago de Sankta Marteno 
kaj multspecaj porokazaj foiroj 
kontribuas al enstrata interkonatiĝo.
Hodiaŭa societumado en kafejetoj 
havas sian radikon en la longa histo-
rio de kafeja tradicio en tiu ĉi urbo.
La Hufofero de Lenuzzi kaj la ĉefa 
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placo historie estis gravaj punktoj de 
la zagreba socia vivo. Hodiaŭ tiu ĉi 
vivo disvastiĝis al la tuta centro kaj 
zono por piedirantoj, kaj eĉ ekster 
ĝi. Por ĉies temperamento kaj aĝo 
troveblas io. La kafejoj ĉirkaŭantaj 
la Placon de la Banuso Jelačić, en 
ĉiutaga parolado nomata nur “la 
placo” (Plac), allogas pli seriozajn 
gastojn. La Preradović-placo, de 
ĉiam konata kiel Flora Placo, estas 
ŝatata loko de junaj homoj kaj 
artistoj, sed ankaŭ de iom pli 

aĝaj homoj. La Tkalčić-strato, kiu 
historie dividadis Gradec kaj Kaptol 
kaj estis plena de gastejoj kaj de 
domoj kun ruĝaj lampionoj, hodiaŭ 
estas renkontiĝloko por mondumo 
kaj plezuremuloj kaj samtempe 
restadejo por la tuta familio. 
Se vi ŝatas romantikon, en Ilica 
eniru la plej mallongan kablo-
vagonaron por publika uzo en 
la mondo, kaj post 55 sekundoj 
vi jam estos en la Supra Urbo.
Ĉiuj menciitaj lokoj estas lokoj de 
unu vera fenomeno nomata “špica” 
(pinto). Ĉiusabate ĉirkaŭ la tagmezo 
al la urbocentro fluas homamaso de 
diversaĝuloj. Estas ja tempo por vidi 
kaj esti vidata. La rito ĉiam samas: 
oni malrapide trinkas kafon kaj legas 
sabatajn gazetojn, flankeniras ĝis 
Dolac por aĉeti freŝajn legomojn, 
kaj post tiel plenumita rito oni 
sen hasto iras prepari tagmanĝon. 
Ankaŭ ĉiu urba bloko havas propran 
kunvenlokon. Sentu sin invitita ĉar 
en tiuj lokoj ĉiuj scios vian nomon.
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Gustoj, 
koloroj kaj 

odoroj

Gastronomia oferto en Zagreb estas 
riĉa kombino de diversaj kuirartoj. 
Historio kaj geografio influis zagre-
bajn menuojn. Kvankam zagrebanoj 
tre ŝatas kuiri hejme, abundas lokoj 
kie estas ofertitaj riĉaj kontinentaj, 
mediteraneaj kaj internaciaj manĝoj. 
Ŝtrukloj (“štrukli”) estas farunaĵo, 
kiun ĉiu zagrebano proponos al 
vi kiel aŭtohtonan. Oni povas ilin 
prepari diversmaniere, kaj manĝi ilin 
kuiritajn, bakitajn, salajn aŭ dolĉajn.

“Purica s mlincima” (melagro kun 
farunaĵo) estas unu el tradiciaj kon-
tinentaj manĝaĵoj. Por viandŝatantoj 
tie ĉi estas “Zagrebački odrezak”, 
gratenita bovidaĵo, plenigita per 
fromaĝo kaj ŝinko. Ni povus fieri, 
ke, krom Vieno kaj Parizo, ankaŭ 
Zagreb havas sian propran stekon! 
Por matenmanĝo gustumu laktok-
remon verŝitan sur freŝan fromaĝon, 

kion vi nepre aĉetu de “kumica” 
(“baptopanjo”, t.e. vilaĝanino) el 
zagreba ĉirkaŭaĵo. Unu el urbaj 
unikaĵoj estas subĉielaj merkatoj. 
Preskaŭ ĉiu urba kvartalo havas 
la propran, sed la plej fama estas 
la merkato Dolac, proksime de la 
katedralo en la urbo-koro. Tie ĉi 
vilaĝaj manĝoproduktantoj ekde 
matena fruo vendas freŝajn fruktojn, 
legomojn, viandon kaj fiŝojn. 
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Dolac estas unika loko, nomata ankaŭ 
“la urba stomako”. Tie frandemuloj 
trovas sezonajn produktojn el ĉiuj 
kroataj regionoj. La kombino de 
koloroj, gustoj, odoroj kaj sonoj 
estas vere bela travivaĵo. Dumtage 
apudaj manĝejoj ofertas etkostajn 
lokajn manĝajojn. Je ĉiu paŝo 
troveblas dolĉaĵejoj kaj panejoj. 
Por vespermanĝo ni rekomendas 
viziton al ia gastejo kun regionaj 
specialaĵoj. Nepre oni devus gustumi 
zagrebajn kukojn “ŝtrudl” kun 
pomoj, fromaĝo aŭ acidĉerizoj. 
Sed tie ĉi estas ankaŭ la kukoj 

“kremšnite”, la plej konataj devenas 
de la proksima urbo Samobor.
Same ne forgesu la oferton de vinoj, 
en la zagreba ĉirkaŭaĵo oni kultivas 
vitojn, kiuj donas laŭdatajn vinojn.

Kvankam biero estas la plej 
populara trinkaĵo, la tradicia moro 

“benado de juna vino”, kiu okazas 
en la tago de Sankta Marteno, la 
patrono de vinproduktantoj, la 
11-an de novembro, montras kian 
signifon havas la vinkulturo. 



56
 |

 V
iv

st
ilo

, g
as

tr
on

om
io

 k
aj

 b
ut

ik
um

ad
o

El Zagreb 
kun amo

La originala suveniro pri vizito al 
Zagreb estas kravato.  
Ĝi estas originala kroata produkto, 
vestaĵornamo ĉeestanta en negocaj 
rondoj en la tuta mondo. En la 
17-a jarcento kroataj soldatoj per 
siaj elegantaj tukoj ĉirkaŭ la koloj 
elvokis atenton de francoj. Kiel la 
kravato ekestis tutplanede populara 
moda aldonaĵo - tio estas longa 
historio. Unu el la plej gravaj inventoj 

de la 20-a jarcento, la mekanika 
skribilo “penkala”, naskiĝis ĝuste 
en Zagreb. La inventinto inĝeniero 
Eduard Slavoljub Penkala en la jaro 
1906 patentis la unuan mekanikan 
skribilon en la mondo kaj en la jaro 
1907 patentis la unuan en la mondo 
fontoplumon kun firma inko. Li 
produktis ilin en Zagreb kaj eksportis 
al sepdeko da landoj en la mondo. 
Tiu ĉi pioniro de modernaj tempoj 
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havas opuson el ĉirkaŭ 80 inventoj 
kaj eĉ en la kampo de aeronaŭtiko.
Nur kelkajn jarojn post la famaj fratoj 
Wright, en la jaro 1910, Penkala 
konstruis la unuan kroatan aviadilon. 
Aromplena kuketo “paprenjak” 
(piprokuko), kiun produktadis 
virinoj en la malnova Zagreb, estas 
originala suveniro. La tre nekutima 
kombino de ingrediencoj: mielo, 
nuksoj kaj pipro estos memorigilo 
pri zagrebaj kontrastoj.

“Licitar”, tradicie ornamita korforma 
multkolora kuko el mielo kaj 
farunaĵo, el la meza kaj ebena 
Kroatio, tradicie estas regalata 
en specialaj tagoj kaj festoj kiel 
esprimo de amo kaj sindoneco.
La ruĝa pluvŝirmo el Šestine estas 
parto de popola kostumo el zagreba 
ĉirkaŭaĵo. Sur la merkato Dolac 
vendistinoj ŝirmas sin kontraŭ 
pluvo kaj suno per ĝi. Kiel persone 
uzeblaj objektoj ili estas rekoneblaj 
elementoj de la urba identeco.
Por ŝatantoj de antikvaĵoj kaj 
artaĵoj la Brita Placo ĉiun semajn-
finon matene vekiĝas kun originala 
subĉiela vendo-ekspozicio. Zagreb 
estas urbo de kreopova butikumado 

– de malgrandaj tradiciaj metiejoj 
en la plej fama zagreba strato Ilica, 
ĝis grandaj zagrebaj vendocentroj 

– tie ĉiu trovas ion. Zagreb estas la 
urbo, kiu por ĉiam okupas apartan 
lokon en la koroj de vizitantoj. 
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Zagreb estas la ĉefurbo de Kroatio

Loĝantaro: 779 145 (2001.)

Areo: 641 km2

Supermara alteco: Zrinjevac 122 m, 
Grič 158 m, Sljeme 1 035 m

Klimato: kontinenta
averaĝa somera temperaturo 20˚ 
averaĝa vintra temperaturo 1˚

Tempozono: mezeŭropa tempo kun 
somera tempoŝanĝo je 1 horo

Telefonado: Kroatio +385; Zagreb (0)1

Mono: kunao (kn) – HRK

Distanco: Vieno 370 kn, Budapeŝto 350 km, 
Venecio 380 km, Dubrovnik 600 km, 
Parizo 1 400 km, Londono 1 600 km
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