Загреб
СТОЛИЦА НА ХЪРВАТИЯ

Град Загреб, столица на
Република Хърватия, е разположен на географски, културен, исторически и политически
кръстопът между Изтока и Запада
и поради това обединява в себе
си континенталния и средиземноморския дух. Загреб е културен, научен, стопански, политически и административен център
на Република Хърватия и седалище на Народното събрание
(Сабор), Президента и правителството. Благоприятното географско положение между Панонската
низина и подножието на Алпите
и Динаридите допринася за естественото възникване на място с
отворен достъп. От север планината Медведница предпазва града от студените северни
ветрове, а широката равнина и
река Сава го отварят към останалите посоки на света.
Загреб има близо един милион
жители, което възлиза на една

Загреб –
град на милион
сърца
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четвърт от населението на Хърватия.
Жителите са пристигали от различни краища на Европа, а в ново
време от всички краища на Хърватия
и са допринесли за богатата култура
на града. Загреб е сигурна столица
с отворени врати, бурна история
и интересни хора, която сърдечно
Ви кани да я опознаете и която ще
задоволи очакванията Ви.
В този град с лекота се създават
интересни познанства и нови при-

ятелства, а Ви очакват и незабравими преживявания. Добре запазените фасади наподобяват „книжка с
картинки”, която представя историческите събития, а улиците и площадите излъчват съжителството на различни манталитети, които създават
характерния за Загреб дух на един
спокоен метропол. Съветваме Ви да
се отдадете на атмосферата на града,
от когото, както много твърдят, са
по-красиви само загребчанките.
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Загреб, какъвто го знаем днес и
който представлява историческото ядро на града, възниква през
Средновековието на два хълма:
светския Градец (днешния Горен
град) и духовническия Каптол.
Първият писмен паметник, свързан
със Загреб, произлиза от 1094 г.,
когато на път за Адриатика унгарският крал Ладислас основава
загребското епископство на Каптол.
Загребската катедрала, построена в неоготически стил, и днес
се извисява над града, а ренесансовите руини наоколо са едни от
най-добре запазените в тази част
на Европа. През бурните времена
на монголските нашествия в Средна
Европа се случва най-важното историческо събитие в Градец, другата
част на загребското ядро. В средата на 13 век татарите опустошават Унгария, а унгарският крал Бела
IV бяга в Загреб, където жителите
му предоставят сигурно убежище.
В знак на благодарност през 1242 г.

Двата хълма
на Загреб

Археологическите проучвания доказват наличие на живот около днешния
Загреб още през каменната ера, около
35000 години пр. н. е., а по-късни
находки сочат за настаняване на
илири, пранаселението на тази част
на Европа. Келтите от далечния север
най-вероятно се настаняват по тези
земи 4 в. пр.н.е., а след тях римляните изграждат големия и добре
организиран център Андаутония, за
което свидетелства археологическият
парк в днешно Скитарево.
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кралят издава була, с която дава на
Загреб статут на свободен град. За
тези времена всеки ден символично
ни напомня кулата Лотршчак,
чийто топовен изстрел вече стотина години отбелязва пладне.
През Средновековието на здрачаване камбаната приканва гражданите да се върнат в крепостта, тъй
като вратите на града се затварят
и заключват. Единствената запазена врата от времето на средновековен Градец е Каменната
врата, която изгаря напълно през
първата половина на 18 век. От
пожара като по чудо е спасена иконата на Света Богородица, която и
днес е на олтара. Света Богородица
от Каменната врата е закрилница
на Загреб, която се почита с тържествена процесия всяка година на 31
май. Този ден е и празник на град
Загреб.

Потокът Медвешчак разделя и
свързва двата хълма, които през
Средновековието често се противопоставят. По течението на рекичката се строят мелници. Старото
речно корито днес е превърнато в
живописната улица „Ткалчичева”,
под която потокът продължава да
тече към Сава.
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С времето опасността от набези
изчезва и градът постепенно
се разширява към равнината. В
подножието на двата хълма се
оформя площад, който става център
на цялата търговия. Днешният
площад „Бан Йосип Йелачич” е
сърцето на града и основно място

за срещи на местните граждани.
През един отдавнашен слънчев ден,
на връщане от поредната битка,
храбрият бан, уморен и жаден, моли
девойката Манда да му загребе вода
от извора. От тук произлиза името
на извора – Мандущевац, а и името
на града – Загреб.
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Обединен
град Загреб

Градовете на двата хълма процъфтяват. През 17 и 18 в. се изграждат
барокови църкви и дворци на благородниците. В Горния град йезуитите
строят църквата „Св. Катерина”,
която е един от най-добре запазените примери за бароковия разкош.
През втората половина на 17 век
Загреб е академичен център, един
от най-старите в Европа с непрекъсната дейност. Междувременно

Загреб става и седалище на държавната власт. Различията между епископския град и свободния кралски
град постепенно се стопяват и през
1850 г. двете части се обединяват в
град Загреб, който тогава има 15000
жители. Благоприятното разположение позволява на града да расте
неограничено към равнината и
животът бързо се простира до низината на река Сава.
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Развитието на промишленото производство, търговията, транспорта
и банковия сектор променя лицето
на града и през втората половина на 19 век Загреб се простира
до железопътната линия, която от
1862 г. свързва Загреб с останалите
големи средноевропейски градове.
През този период се изгражда правилна ортогонална улична мрежа.
Градоустройството е строго планирано. Всички улици в Долния
град трябва да са прави и еднакво
широки, а сградите еднотипни и с
определена височина. Широките
площади и монументалните сгради в
духа на класицизма и историцизма,
пръснати сред многобройните паркове, представляват днешния Загреб.
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От площад „Бан Йелачич”, улица
„Пражка” води до редица площади–паркове. Това е т. нар.
„зелена подкова”, загребски двойник на „Виенския Ринг”, която представлява поредица от паркове,
свързани под формата на буквата U,
по чието протежение са разположените всички представителни за градската култура сгради. Внимателно е
осмислено отношението на зеленината и архитектурата на обществените обекти, фонтаните и беседките. Тук се намират Централната
гара, Академията на науката и
изкуствата, редица факултети,
Университетската библиотека,
Народният театър и представителни дворци. Жълтите фасади и

редиците диви кестени напомнят
за членството на Хърватия в дуалистичната монархия Австро-Унгария.
Градът с правилни улици и внушителна площ, ясно определените
зелени пространства и прецизно
разположените паметници съвсем
естествено се простират към стария средновековен Горен град. В
Долния град надникнете в дворовете
на градските къщи, чиито фасади са
своеобразна преграда между общественото улично пространство и личния живот на обитателите на двора.
Комбинацията на очарованието на
малкия град и разкоша на средноевропейска столица изтъкват мястото
на Загреб на тогавашната карта на
модерните европейски градове.
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Съвремие

Историческите събития на 20 век
променят картата на света и оставят незаличима следа и върху
живота на загребчани. След края на
Първата световна война и след разпадането на Австро-Унгария през
1918 г. Хърватия влиза в състава
на Кралството на сърби, хървати
и словенци, една нова държава
на южнославянските народи.
Населението на Загреб бързо расте.

В източната и западната част на
града възникват нови квартали, а
в полите на планината Слйеме се
изграждат представителни резиденции. В началото на 20 век градът се
радва на развито гражданско общество и е тясно свързан с тогавашните европейски културни и научни
средища.
Започва излъчването на първото
радио в тази част на Европа;
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разширяване на града. Загреб преминава и на южния бряг на река
Сава, където се изграждат жилищни
комплекси. Река Сава, чиито преливания векове наред представляват заплаха от наводнения за населението, през Средновековието
предпазва жителите от завоеватели и е основна транспортна артерия, която свързва града с далечни
земи. От средата на 20 век Сава разделя Загреб на стар градски център
и Нов Загреб. В наши дни дванадесет моста свързват двата бряга
на реката. Загребският панаир,
място за международни търговски срещи, се мести от центъра на
града на южния бряг на Сава. В равнината се строи летище Плесо, а в
града изникват нови многоетажни
административни сгради. Строи се
и Националната и университетска
библиотека.
През 1991 г. Хърватският парламент гласува решение за независи-

отворена е Загребската борса,
последно дело на архитект Виктор
Ковачич; построена е първата автоматична телефонна централа; строи
се първата многоетажна сграда в
Загреб. Съвременните промени се
отразяват на ежедневието до началото на Втората световна война.
След войната Хърватия, със столица Загреб, става една от
шестте републики на Югославия.
Възстановителните процеси през
следвоенните години водят до ново
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мост и суверенитет на Република
Хърватия. Загреб става столица на
една нова независима европейска
държава, страна на свободни и равноправни граждани. Хърватският
парламент и седалището на правителството са разположени в Горния
град, най-стария светски център на
града, където векове наред са вземани исторически решения.
През новото хилядолетие Загреб

е търговски център на региона и
място с многоезична културна, икономическа и политическа комуникация. Административните комплекси извън самия център на града
са резултат от новите изисквания
на съвременния начин на живот.
Продължават се дълговековните
традиции на равноправно участие
в събитията на европейската и световна сцена.
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Зелен Загреб

Зелените оазиси за почивка се намират почти на всяка крачка в Загреб.
Рядко даден град има свой природен парк. А недалеко от центъра си
Загреб има Медведница, любимо
място за излет. Улиците и площадите
на града се редуват със зелени паркове и градини. През 19 в. в Горния
град е изградено „Щросмайеровото
шеталище”, където днес може да
се насладите на най-романтичната

панорама на града в „компанията”
на поета Антун Густав Матоша.
Доказателство за високото ниво
на градската култура през 19 век е
гореспоменатата „зелена подкова”
на Ленуци, поредица от 8 зелени
площада и своеобразен скелет на
Долния град. Най-забележителен
от тях е „Зринйевац”, известен
с алеите с чинари, донесени от
Триест преди повече от сто години.
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Фонтаните, музикалните беседки и
бюст-паметниците на велики личности са своеобразна машина на времето, която ни отнася в миналото.
Повече от 120 години много загребчани ежедневно се спират до метеорологическия стълб и проверяват
точния час, дневната температура,
атмосферното налягане и влажността
на въздуха.
На площад „Крал Томислав”,
кръстен на първия хърватски крал,
на пристигащите с влак се открива
гледка към Павилиона на изкуствата и
Загребската катедрала. Павилионът
на изкуствата, място за неповторими

мероприятия в областта на изкуствата,
е построен като Хърватски павилион
на Световното изложение в Будапеща
през 1896 г. Модерната за онова
време желязна конструкция позволява павилионът да бъде буквално
пренесен на сегашното му място,
където две години по-късно отваря
вратите си за обществото.
Недалече се намира още едно място
за „бягство” от градската врява.
Ботаническата градината притежава
една от най-богатите сбирки растения в Европа, чиито брой възлиза
на около 10000 вида. Зад останките
около Катедралата е разположен
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паркът „Рибняк”, където в миналото
свещениците са ловили риба за постната трапеза.
В източната част на града се намира
обширният парк „Максимир”.
Живописните беседки и английският
стил на най-големия парк в Загреб
датират още от 19 век, а през първата
половина на 20 век паркът става дом
на редица животни, които обитават
известната Зоологическа градина.

На един хълм извън самия център се
намират Централните градски гробища Мирогой. Монументалните
аркади, беседки и куполи от края на
19 век са дело на изтъкнатия архитект Херман Боле. Образно казано,
тук, в един от най-красивите гробищни паркове в Европа, душите на
прочути покойници намират мир, а
същевременно този прекрасен парк
представлява галерия на открито.
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Град на
изкуствата

Загреб е град с разнообразен и
богат културен живот. Благодарение
на тридесет постоянни и сезонни
театри и театрални сцени, около
тридесет музея, многото галерии
и многобройните театрални, музикални и танцови фестивали Загреб
заслужено се вписва сред останалите градове на изкуствата. От класическия до алтернативния, от
любителския до професионалния, от

интимния до обществения, разнородните езици на изкуството са отражение на съзнанието на гражданите.
Хърватският народен театър е
национален дом на балета, операта
и театъра. Най-известната концертна зала е „Ватрослав Лисински”,
кръстена на композитора на първата
хърватска опера. Оперетите, мюзикълите, рок и поп-оперите са в театър
„Комедия”; острият хумор и сати-
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рата в театър „Керемпух”; модерните
пиеси в театър „Гавела”, Загребския
младежки театър, театър „ИТД”,
театър „Изход”. Не можем да
изброим всички, нито да отсъдим
кои са най-добрите. Преценете сами.
Загреб е домакин на редица международни културни прояви.
Световният фестивал на анимационните филми „Анимафест” е
вторият по значение фестивал на
анимацията в Европа. Музикалното
биенале, Седмицата на модерните
танци и Международният фестивал на модерното театрално изкуство „Еуроказ” довеждат света на
загребската сцена. Показахме Ви
как историята, изкуствата и култу-

рата на Загреб, Хърватия и Европа са
отразени в архитектурата на града.
Това важи и за многобройните музеи
на Загреб.
Археологическият музей съхранява тайнствената загребска мумия.
Мумията на жена от Теба в Египет
е повита в ленено платно, което
съдържа най-дългия и засега неразчетен текст на етруски език. Музея
на град Загреб по модерен начин
интерпретира историческите събития в Загреб от праисторически времена до наши дни. Музея на изкуствата и занаятите е основан заедно
с училище през втората половина
на 19 век с цел да се съхранят традиционните ценности на народните
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занаяти. Единствената по рода си
сбирка на произведения на изкуството от различни периоди и
сфери е изложена от Универсиадата
през 1987 г в музея „Мимара”.
В „Галерия Щросмайер” е изложена сбирка на произведенията на
известни европейски художници,
която представлява важна стъпка

към опознаването на изкуството от
15 до 19 век. Недалече се намира
Съвременната галерия, която
обхваща всички по-изтъкнати представители на изобразителните изкуства от 19 и 20 век. Градът посреща
21 век с нова сграда на Музея на
съвременното изкуство, която е
открита неотдавна.
В бившия йезуитски манастир в
Горния град се намира галерия
„Кловичеви двори”. Усещанията,
жизнеността и символиката в делата
на майсторите-любители можете
да видите в Музея на наивното
изкуство. Недалече се намира
„Ателие Мещрович”, изложбено
пространство на скулптура Иван
Мещрович, чието творчество, като
това на Роден, оставя голяма следа
върху 20 век. По идея на Мещрович
е построен кръгъл павилион,
който днес е Дом на хърватските
художници.
Отделихме само няколко места и
мероприятия. Загреб е град на изкуствата, уверете се сами.
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Син Загреб
Бял Загреб

Синьото е цветът на Загреб.
Виждаме го на герба на града,
а една кратка разходка по улиците е достатъчна да се убедим
защо. Трамваите, автобусите и
фуникульорът са сини. Сини са и
екипите на загребските спортисти.
Спортът винаги е бил голяма
страст за загребчани. Можем да
започнем с футбола, като един от
най-популярните спортове по света.

Синият цвят символизира футболния клуб „Динамо”, най-успешния
хърватски футболен отбор.
Комплексите за любителски и професионален спорт са пръснати из
целия град. Залата на баскетболния клуб „Цибона” е кръстена
на легендарния баскетболист
Дражен Петрович. Спортноразвлекателният комплекс
„Ярун”, разположен около еднои-
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менното езерото, някогашен приток на река Сава, е изграден за
Универсиадата през 1987 г. „Ярун”
разполага с велосипедни и пешеходни алеи и спортни терени, а на
самото езеро се провеждат международни състезания по гребане.
„Ярун” има и девствена природа,
която е дом за стотина вида птици,
риби, водни животни и насекоми.
Големият сом Юра е само градска
легенда, но всички рибари, които
може да срещнете там биха признали, че се надяват на голям улов.

През горещите летни дни „Ярун”,
чиито плажове гъмжат от къпещи
се, оправдава прякора си „загребско море”.
Спортът е неразделна част и от
снежните зимни дни. В началото на
всяка година Загреб е домакин на
Световната купа по ски и оправдава едно от имената, по които
е познат, а именно „Бял Загреб”.
Разположен на само половин час
от главния площад, най-високият
връх на планината Медведница
- Слйеме (1035 м) заема важно
място в живота на загребчани.
Най-известните хърватски скиори, брат и сестра, Ивица и Яница
Костелич, именно тук се готвят за
върховните си световни постижения. Те прославят скиорската писта,
на която в последствие се провеждат състезания за Световната купа.
Целогодишно Слйеме е любимо
място за излет на загребчани от
всички възрасти.
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Кафе култура

Загреб несъмнено заема водещо
място сред градовете с най-добре
развита кафе култура. С първите
лъчи на пролетното слънце се отварят терасите на кафенетата, ресторантите и сладкарниците. Улиците
и площадите са място за разходка, приятно прекарване на чаша
кафе, срещи и бизнес разговори.
Единствената по рода си комбинация
от средиземноморска сърдечност

и сериозното отношение към работата на северняците ще ви завладее
от пръв поглед; все едно тук всички
се познават.
Традиционният Международен фолклорен фестивал, Международният
уличен фестивал „Cest is d’ Best”,
променадните концерти, Мартинйе
и останалите мероприятия допринасят за богатото съдържание на културния живот по загребските улици.
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Излизането на кафе има своите
корени в богатите дългогодишни
традиции в областта на гостилничарството. „Загребската подкова” и
главният площад в миналото са били
важни точки в обществения живот
на Загреб. Днес този район се простира по целия център и пешеходната зона, а дори и извън нея. Има
по нещо за всяка възраст и всеки
темперамент. Кафенетата около
площад „Бан Йелачич” (известен
като „Площада”) имат по-сериозни
клиенти. Площад „Прерадович”,
известен като „Цветен площад”,
е предпочитан от хората на изку-

ството и младите, но също така
и от някои по-възрастни. Улица
„Ткалчичева”, която в миналото
е разделяла Градец и Каптол и е
била изпълнена с кръчми и червени
фенери, днес е популярно място за
срещи и излизания на цялото семейство. Ако сте романтично настроени, на улица „Илица” се качете на
фуникольора (успиняча) - найкъсата въжена железница на света,
предназначена за градски транспорт, и за 55 секунди ще се озовете
в Горния град.
Всички споменати места са част от
един истински феномен – т. нар.
„стъргало” (шпица). Всяка събота
по обяд в центъра прииждат загребчани от всички възрасти. Време и
място да наблюдаваш хората, а и да
бъдеш забелязан. Ритуалът на местните жители е винаги един и същ:
пият бавно кафе; четат съботните
вестници; отскачат до „Долац” за
пресни продукти и след всичко това,
което са свършили на спокойствие,
приготвят обяда. Всеки квартал има
свое място за срещи; чувствате се
известни, защото тук всички знаят
как се казвате.
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Вкусове,
цветове и
аромати

Гастрономическата оферта на
Загреб е богата комбинация на различни култури. Историята и географията са се отразили и на загребското меню. Въпреки че загребчани
с удоволствие готвят вкъщи, съществуват много места, които предлагат разнообразни континентални
ястия, както и средиземноморска и
световна кухня.
Всеки загребчанин ще Ви препоръча да опитате щрукли, като
едно от характерните местни ястия.
Приготвят се по различен начин
и могат да се ядат варени или
печени, сладки или солени. Пуешко
с юфка е една от традиционните
континентални гозби. За любителите на месото предлагаме шницел по загребски - панирана телешка пържола, пълнена с кашкавал и шунка. Можем да се похвалим с това, че като Париж и Виена,

Загреб има свой шницел. За закуска
пробвайте прясна сметана и сирене,
които можете да купите от производителите, т. нар. кумици от околността на Загреб. Една от характеристиките на града са пазарите на
открито. Почти всеки квартал има
свой пазар, а най-известният несъмнено е „Долац”, разположен недалеч от Катедралата, в самото сърце
на Загреб. Тук производителите от
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ранни зори продават пресни плодове, зеленчуци, месо и риба. Този
пазар, известен още като „стомаха
на Загреб”, е мястото, където гастрономите набавят сезонни продукти
от всички области на страната.
Пъстрите цветове, ароматите, вкусовете и звуковете са незабравимо
преживяване.
През деня закусвалните около
пазара предлагат евтини домашни
гозби. Сладкарниците и хлебарниците са на всяка крачка. За вечеря
Ви препоръчваме да посетите един
от многобройните ресторанти,
които предлагат местна кухня.
Задължително опитайте щрудел от
ябълки, сирене или вишни. Не пропускайте и кремпитите, от които
най-познати са тези, приготвени в
близкото градче Самобор.
Не можем да пропуснем избора
на вина. В района около Загреб
се отглеждат лози, от чието

грозде се произвеждат прекрасни
вина. Въпреки че бирата е найпопулярната напитка, традиционният
празник на Св. Мартин, закрилник
на винарите, когато се благославя
младото вино и който се отбелязва
на 11 ноември, показва важното
значение на културата на пиене на
вино.
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От Загреб с
любов

В бизнес средите оригинален спомен за посещението на Загреб несъмнено е вратовръзката, оригинално
местно изделие. През 17 в. елегантните шалове на врата на хърватските войници привличат вниманието на французите, а това как вратовръзката става популярен моден
аксесоар е част от историята.
Едно от най-важните изобретения
на 20 век, автоматичната писалка,

е измислено именно в Загреб. През
1906 г. инженерът-новатор Едуард
Славолюб Пенкала патентова
първия механичен молив на света, а
през 1907 г. и първата автоматична
писалка с гъсто мастило. Пенкала
ги произвежда в Загреб и ги изнася
за около 70 държави. Този пионер
на съвременната епоха е автор на
около осемдесет изобретения –
дори и в областта на въздухоплава-
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приготвен от медено тесто, е типичен за средна и равнинна Хърватия.
По традиция се подарява при специални случаи в знак на любов и
привързаност. Червените шестински чадъри, които са част от народната носия, са характерни за околността на Загреб. На пазара „Долац”
те предпазват продавачите от дъжда
и слънчевите лъчи, а като предмет
за лично ползване са познат елемент от идентичността на града.
За любителите на антики и
произведения на изкуствата,
всяка сутрин в събота и неделя
на „Британския площад” под
открито небе се оформя оригинална
изложба и пазар. В Загреб се
пазарува с въображение – от
малките традиционни магазинчета
на „Илица”, най-известната улица в
Загреб, до големите молове – всеки
може да намери нещо за себе си.
Загреб е град, който винаги заема
специално място в сърцата на
посетилите го гости.

нето. Едва няколко години след знаменитите изобретатели братя Райт,
през 1910 г. Пенкала конструира
първия хърватски самолет.
Друг оригинален сувенир са ароматните сладки папреняци, които
са приготвяли загребчанките в стария Загреб. Папренякът представлява необичайна комбинация от
съставки – мед, орехи, черен пипер,
който ще ви напомня за контрастите
на Загреб. Лицитар, пъстър декоративен сладкиш с формата на сърце,
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Загреб е столица на Република Хърватия
Население: 779 145 (2001 г.)
Обща площ: 641 км2
Надморска височина: Зринйевац 122 м, Грич 158 м,
Слйеме 1035 м
Климат: континентален
средна лятна температура: 20°C,
средна зимна температура: 1°C
Часови пояс: средноевропейски часови пояс, лятно
часове време с един час разлика
Телефонен код: Хърватия +385; Загреб (0)1
Парична единица: куна (kn)
Отдалеченост: Виена 370 км, Будапеща 350 км,
Венеция 380 км, Дубровник 600 км, Париж 1.400 км,
Лондон 1600 км.
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