Kroatian pääkaupunki Zagreb
sijaitsee maantieteellisesti,
kulttuurillisesti, historiallisesti
ja poliittisesti idän ja lännen
leikkauspisteessä. Täällä
mannermainen ja välimerellinen
mielenlaatu yhdistyvät ainutlaatuiseksi
kokonaisuudeksi. Zagreb on Kroatian
tasavallan kulttuurin, tieteen,
talouden, politiikan ja hallinnon
keskus, ja siellä on parlamentin
(Sabor), presidentin ja hallituksen
toimipaikka. Suotuisa maantieteellinen
sijainti Pannonian alangon, Alppien ja
Dinaaristen alppien saumakohdassa
on mahdollistanut kansainvälisen
kohtauspaikan spontaanin syntymisen.
Pohjoispuolelta kaupunkia suojaa
kylmiltä pohjoistuulilta Medvednican
vuori, kun taas laaja tasankoalue ja
Sava-joki avaavat sille yhteyden
maailman muihin suuntiin.
Zagrebissa asuu lähes neljännes
koko Kroatian väestöstä, eli yhteensä
noin miljoona ihmistä. Vuosisatojen
kuluessa kaupunkiin on tullut
asukkaita ympäri Eurooppaa ja viime
vuosina myös eri puolilta Kroatiaa
tehden kaupungin kulttuurielämästä
taatusti rikasta. Zagreb on turvallinen

Zagreb,
miljoonan
sydämen
kaupunki
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suurkaupunki jonka ovet ovat aina
avoinna. Zagreb on täynnä osin
myrskyisääkin historiaa ja monia
mielenkiintoisia merkkihenkilöitä.
Zagreb kutsuu sydämellisesti
tutustumaan ja tulee varmasti
täyttämään villeimmätkin odotukset.
Tässä kaupungissa syntyy helposti
mielenkiintoisia tuttavuuksia sekä
uusia ystävyyssuhteita ja koetaan
unohtumattomia elämyksiä. Hyvin

säilyneet julkisivut kuiskivat tarinaansa
historiallisista tapahtumista, ja kadut
ja torit kokoavat yhteen ihmisiä eri
kulttuureista jotka ovat luoneet
Zagrebille tunnusomaisen rennon
suurkaupungin identiteetin. Kun saavut
Zagrebiin, anna kaupungin ilmapiirin
viedä sinut mukanaan – kuten niin
monet väittävät, kiehtovuudessa
sille pärjäävät vain legendaarisen
kauniit paikalliset naiset.
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jäänteitä voi nähdä arkeologisessa
puistossa nykyisessä Ščitarjevassa.
Zagreb, kuten kaupungin tänään
tunnemme, sekä sen historiallinen
keskus syntyivät keskiajalla
kahdelle kukkulalle: nämä olivat
maallinen Gradec, nykyinen
yläkaupunki, ja kirkollinen Kaptol.
Ensimmäinen kirjoitettu maininta
Zagrebista on vuodelta 1094, jolloin
Unkarin kuningas Ladislaus I Pyhä
perusti Kaptolin kukkulalle Zagrebin
hiippakunnan ollessaan matkalla
Adrianmerelle. Uusgoottilaiseen
tyyliin rakennettu Zagrebin
katedraali hallitsee kaupunkikuvaa
yhä edelleen, ja sen ympärillä olevat
renessanssityyliset muurit kuuluvat
niihin harvoihin säilyneisiin tässä
osassa Eurooppaa. Mongoliheimojen
Keski-Eurooppaan kohdistuvien
hyökkäysten aikaan Gradec, Zagrebin
ydinkeskustan toinen puolisko, koki
historiallisen käänteen. 1200-luvun
puolivälissä tataarit olivat
valloittaneet Unkarin jolloin heidän

Zagrebin
kaksi
kukkulaa

Arkeologisten tutkimusten mukaan
nykyisen Zagrebin alueella on
ollut elämää jo kivikaudella noin
35 000 vuotta eaa., ja myöhemmät
löydökset osoittavat että alueella
asuivat illyyrit, tämän Euroopan
kolkan eräänlaiset esiasukkaat.
Keltit tulivat kaukaa pohjoisesta
todennäköisesti neljännellä
vuosisadalla eaa. ja heidän jälkeensä
roomalaiset rakensivat Zagrebin
lähelle suuren järjestäytyneen
keskuksen Andautonian, mistä

8 | Historia

kuninkaansa Béla IV pakeni Zagrebiin,
missä kaupunkilaiset antoivat
hänelle turvapaikan. Kiitollisuutensa
osoituksena kuningas antoi Gradecille
kuninkaallisen vapaakaupungin
aseman käskykirjeellään vuonna 1242.
Lotrščakin linnoitus muistuttaa
symbolisesti tuosta ajanjaksosta - jo
sadan vuoden ajan joka päivä
sieltä ilmoitetaan keskipäivän
hetki tykinlaukauksella. Keskiajalla
iltahämärän aikaan kirkonkello kutsui
kaupunkilaisia palaamaan muurien
turvalliseen suojaan, sillä kaupungin
portit suljettiin ja lukittiin yöksi.
Ainoa säilynyt keskiaikaisen Gradecin
sisäänkäynti on Kamenita vrata
(kivetty portti). Portti paloi täysin
1700-luvun alkupuoliskolla, mutta
kuin ihmeen kaupalla tulipalosta
pelastui Pyhän Marian ikoni, joka
yhä nykyään on esillä alttarilla.
Kiviportin Jumalanäiti on Zagrebin

kaupungin suojeluspyhimys ja hänen
juhlapäiväänsä vietetään toukokuun
31. päivä juhlallisella kulkueella.
Samana päivänä juhlitaan myös
Zagrebin kaupungin kunniaksi.
Keskiajalla usein toisiaan vastaan
kilpaillutta kahta kukkulaa erotti
aikoinaan Medveščak-puro, jonka
varrelle oli rakennettu myllyjä.
Silloisen purolaakson paikalla on
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nykyään värikäs Tkalčićeva ulica
(Tkalčićin katu), jonka kiveyksen alla
edelleen virtaa puro kohti Sava-jokea.
Aikojen kuluessa hyökkäysten vaara
pieneni ja kaupunki alkoi vähitellen
laajentua tasangolle. Kahden kukkulan
juurella olevalle alueelle muodostui
tori - kaiken kaupankäynnin keskus.
Nykyinen Trg bana Josipa Jelačića
(kuvernööri Josip Jelačićin tori) on
kaupungin sydän ja kaupunkilaisten

tärkein kohtaamispaikka. Lähteeseen
liittyy legenda kaupungin nimen
syntymisestä. Kerrotaan, että
jonain ammoisena aurinkoisena
päivänä rohkea kuvernööri oli
väsyneenä ja janoisena palaamassa
kotiin taistelusta ja pyysi Mandaneitosta ammentamaan (kroatiaksi
“zagrabiti”) vettä lähteestä. Niinpä
lähde sai nimen Manduševac
ja kaupunki nimen Zagreb.
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Zagreb
– yksi
kaupunki

Kaupungit kahdella kukkulalla
menestyivät. Barokkityylisiä
aatelispalatseja ja kirkkoja rakennettiin
1600- ja 1700-luvuilla. Myös jesuiitat
rakensivat yläkaupunkiin Pyhän
Katariinan kirkon, joka nykyäänkin
on yksi parhaiten säilyneistä
esimerkeistä barokkiloistosta.
1600-luvun jälkipuoliskolla Zagreb
oli yliopistomaailman keskus, yksi
Euroopan vanhimmista missä

toiminta ei ole koskaan keskeytynyt.
Samaan aikaan Zagrebista tuli myös
hallituksen istuntokaupunki. Vähitellen
ero kirkollisen piispan kaupungin
ja kuninkaallisen vapaakaupungin
välillä hävisi ja vuonna 1850 poistui
kokonaan. Zagrebista tuli yksi
kaupunki, jossa tuolloin asui 15 000
asukasta. Suotuisa asema tasangon
suuntaan antoi mahdollisuuden
vapaaseen kasvuun ja niinpä asutus
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laajeni tasangolla Sava-jokea kohti.
Teollisen tuotannon, kaupan, liikenteen
ja pankkitoiminnan kehitys vaikutti
merkittävästi kaupungin olemukseen
1800-luvun jälkipuoliskolla. Zagreb
laajeni kiskojen varteen vuoden
1862 jälkeen jolloin Zagreb sai
rautatieyhteyden Keski-Euroopan
metropoleihin. Tällä ajanjaksolla syntyi
kaupungin korttelirakenne ja katujen
ristikkäinen kaava. Asemakaava on
selväpiirteinen: kaikkien alakaupungin
katujen oli oltava tasaisia, yhtä leveitä
ja rakennusten oli noudatettava samaa
tyyliä ja määrättyjä korkeusrajoituksia.
Avarat torit ja klassismin ja
historismin hengessä rakennetut
monumentaaliset rakennukset ja
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lukuisat vehreät puistot muodostavat
nyky-Zagrebin kaupunkikuvan.
Ban Jelačićin torilta lähtevä Praška
(Prahan katu) johtaa niin sanotulle
vihreälle hevosenkengälle, mikä
muistuttaa hieman Ringiä Wienissä.
Useat viheralueet muodostavat yhdessä
U-kirjaimen, ja niiden ympärillä on
useita tärkeitä ja edustavia kulttuuriinstituutioita. Viheralueiden ja
julkisten rakennusten, suihkulähteiden
sekä paviljonkien välinen suhde on
tarkkaan harkittu. Täällä sijaitsevat
päärautatieasema, tiede- ja
taideakatemia, yliopiston tiedekuntia,
yliopiston kirjasto, kansallisteatteri ja
edustavia palatseja. Keltaiset julkisivut
ja kadunvarren hevoskastanjarivit

muistuttavat Kroatian kuulumisesta
aikoinaan Itävalta-Unkarin
keisarikuntaan. Edustavan avara
selkeälinjainen kaupunki, tarkoin
määritelty viheralueiden ja harkitusti
sijoitettujen muistomerkkien
vuorottelu jatkuu luontevasti
vanhan keskiaikaisen Yläkaupungin
rakenteessa. Alakaupungissa kannattaa
kiinnittää huomio kaupunkilaistalojen
sisäänkäynteihin, sillä talojen julkisivut
muodostavat ohuen rajan julkisen
katualueen ja pihan yksityiselämän
välillä. Pikkukaupungin ilmapiirin ja
keskieurooppalaisen suurkaupungin
loisteliaisuuden yhdistelmä sijoittaa
Zagrebin tänään kartalla Euroopan
modernien kaupunkien joukkoon.
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Nykyaika

Historialliset tapahtumat
1900-luvulla muuttivat
maailmankarttaa ja jättivät
lähtemättömän jälkensä myös
zagrebilaisten elämään. Ensimmäisen
maailmansodan päätyttyä Kroatian
siteet Itävalta-Unkarin keisarikuntaan
katkesivat vuonna 1918, ja Kroatiasta
tuli osa Serbien, kroaattien ja
sloveenien kuningaskuntaa joka
oli uusi eteläslaavilaisten kansojen

muodostama valtio. Zagrebin
asukasluku kasvoi nopeasti ja
kaupungin itä- ja länsiosiin nousi
uusia asuinkortteleita, samalla
kun Sljeme-vuoren alarinteille
rakennettiin hulppeita edustusasuntoja.
Vuosisadan alussa Zagrebissa
kukoisti kaupunkilaisyhteiskunta,
joka oli monipuolisin sitein
yhteydessä Euroopan kulttuuri-,
taide- ja tiedekeskuksiin.
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kuudesta Jugoslavian osatasavallasta,
pääkaupunkina Zagreb.
Sodanjälkeisinä vuosina kaupungin
laajeneminen eteni, ja lopulta
ylitettiin Sava-joki, jonka eteläpuolelle
rakennettiin asumalähiöitä.
Sava-joki, joka vuosisatojen ajan
aiheutti asukkaille tulvavaaran, oli
keskiajalla suojana valloittajia
vastaan ja toimi liikenneväylänä
kaukaisemmille seuduille, jakoi
1900-luvun puolivälissä Zagrebin
vanhaan kantakaupunkiin ja Uuteen
Zagrebiin. Nykyään kaupungin
molempia rantoja yhdistää 12
siltaa. Zagrebin Messukeskus,
kansainvälisten liikesuhteiden keskus,
muutti kaupungin keskustasta
Sava-joen eteläpuolelle. Tasangolle
rakennettiin myös lentokenttä
Pleso, kaupunkiin nousi uusia
liike-elämän keskuksia ja rakennettiin
uusi Kansalliskirjasto, joka on
samalla myös yliopiston kirjasto.

Tuolloin ensimmäinen radioasema
tässä osassa Eurooppaa aloitti
lähetyksensä ja avattiin Zagrebin
pörssi, arkkitehti Viktor Kovačićin
viimeinen työ. Rakennettiin myös
ensimmäinen automaattinen
puhelinkeskus ja Zagrebin
ensimmäinen pilvenpiirtäjä.
Uusi aikakausi muutti nopeasti
jokapäiväisen elämän kulkua, aina
toisen maailmansodan alkuun saakka.
Sodan jälkeen Kroatiasta tuli yksi
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Kroatian parlamentti (Sabor) päätti
vuonna 1991, että Kroatia on
itsenäinen ja suvereeni tasavalta.
Zagreb on uuden eurooppalaisen
itsenäisen valtion, vapaiden
ja tasa-arvoisten kansalaisten
yhteisön, pääkaupunki. Kroatian
parlamentti ja hallitus sijoitettiin
Yläkaupunkiin, vanhimpaan vallan
keskukseen, jossa vuosisatojen ajan
on tehty historiallisia päätöksiä.

Uudella vuosituhannella Zagreb on
alueen liike-elämän, monikielisen
kulttuurin, taloudellisen ja poliittisen
kanssakäymisen keskus. Uudet
liikekorttelit kaupungin ydinkeskustan
ulkopuolella ovat Zagrebin vastaus
modernin elämäntavan vaatimuksiin.
Vuosisatojen aikana vahvistettu
tasa-arvoinen osallistuminen
tapahtumiin ja toimintaan Euroopan
ja maailman näyttämöllä jatkuu.
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Vehreä
Zagreb

Vihreitä levähdyskeitaita on Zagrebissa
lähes joka askeleella. Ei ole kovinkaan
tavanomaista että kaupungissa on
oma luonnonpuisto, mutta niin vain
lähellä Zagrebin keskustaa sijaitsee
Medvednica, suosittu retkeilykohde.
Lisäksi kaupungin katuja ja toreja
halkovat vihreät puistot ja bulevardit.
Yläkaupungissa on 1800-luvulla
maisemoitu Strossmayerovo šetalište
(Strossmayerin kävelykatu), ja siellä

yhdessä runoilija A. G. Matošin kanssa
on mahdollista nauttia kaupungin
romanttisimmasta näköalasta.
Kaupunkikulttuurin korkeasta tasosta
1800-luvulla todistaa jo mainittu
Lenucin “vihreä hevosenkenkä”, joka
koostuu kahdeksasta vihreästä torista
jotka muodostavat eräänlaisen
kehyksen alakaupungille. Suosituin
näistä puistoista on Zrinjevac, erityisen
tunnettu puistokaduistaan joita
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reunustavat Triestestä yli 100 vuotta
sitten tuodut plataanivaahterat.
Suihkulähteet, musiikkipaviljonki
ja suurmiesten patsaat vievät
ajassa taaksepäin. Yli 120 vuoden
ajan monet zagrebilaiset ovat
pysähtyneet päivittäin meteorologisen
pylvään luona tarkistamaan
kellonajan, päivälämpötilan ja
ilmanpaineen sekä -kosteuden.
Junalla saapuvien matkustajien
eteen avautuu ensiksi näkymä
Kroatian ensimmäisen kuninkaan
Tomislavin mukaan nimetylle torille,
taidepaviljonkiin (Umjetnički paviljon)

ja Zagrebin katedraaliin. Taidepaviljonki,
erilaisten kuvataidetapahtumien
näyttämö, on alun perin rakennettu
Kroatian paviljongiksi Budapestissa
1896 pidettyyn tuhatvuotisnäyttelyyn.
Sen tuolloin innovatiivinen
rautarakenne mahdollisti rakennuksen
siirtämisen nykyiselle paikalleen
näyttelyn jälkeen, ja kaksi vuotta
myöhemmin paviljonki avattiin yleisölle.
Lähistöllä on vielä yksi paikka jossa
voi hengähtää kaupungin vilinästä.
Kasvitieteellisessä puutarhassa
(Botanički vrt) on yksi Euroopan
rikkaimmista kasvikokoelmista joka
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sisältää noin 10 000 erilaista kasvilajia.
Katedraalin muurien takana taas
sijaitsee Ribnjak (Kalalammen puisto),
missä aikanaan papit kalastivat
perjantaisin paastoateriaa varten.
Kaupungin itäosassa on laaja
Maksimirin puisto. Tämä Zagrebin
suurin puisto sai englantilaistyyppisen
muotonsa sekä ilmeikkäät paviljonkinsa
1800-luvulla, ja 1900-luvulta lähtien se
on tarjonnut kodin myös eläintarhalle.

Ydinkeskustan ulkopuolella olevalla
kukkulalla sijaitsee kaupungin tärkein
hautausmaa Mirogoj. Monumentaaliset
holvikaaret, paviljongit ja kupolit
1800-luvun lopulta ovat tunnetun
arkkitehdin Herman Bollén käsialaa.
Sananmukaisesti tämä rauhan
tyyssija on omistettu poisnukkuneille.
Se on yksi Euroopan kauneimpia
hautausmaita, mutta samalla myös
upea puisto ja ulkoilmataidegalleria.
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Taiteen
kaupunki

Zagrebissa on monipuolinen ja
rikas kulttuuri- ja taide-elämä.
Kolmisenkymmentä vakinaista ja
tilapäistä teatteria ja näyttämöä,
kolmisenkymmentä museota, vielä
useammat galleriat sekä lukuisat
teatteri-, musiikki- ja tanssifestivaalit
ansaitsevat Zagrebille paikan
taidekaupunkien luettelossa.
Klassisesta vaihtoehtoiseen,
harrastajamaisesta ammattimaiseen,

intiimistä julkiseen – laaja
valikoima heijastaa kulttuurisen
tietoisuuden korkeaa tasoa.
Kroatian kansallisteatteri (Hrvatsko
narodno kazalište) on kansallinen
baletin, oopperan ja draaman kotitalo.
Konserttisaleista tunnetuin on
Vatroslav Lisinskin konserttitalo,
joka on nimetty Kroatian ensimmäisen
oopperasäveltäjän mukaan. Operetit
ja musikaalit, rock-oopperat ja
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pop-oopperat löytyvät Komediateatterista, terävä huumori ja satiiri
Kerempuh-teatterista. Modernit
teokset taas esitetään Gavellan, ZKM:n,
ITD:n ja Exitin näyttämöillä. Olisi
mahdotonta luetella joka näytöstä,
puhumattakaan parhaan nimeämisestä
– etsi se mikä sinulle parhaiten sopii.
Zagreb isännöi useita kansainvälisiä
kulttuuritapahtumia.
Esimerkiksi maailmanlaajuinen
animaatioelokuvafestivaali, Animafest,
on Euroopan toiseksi vanhin laatuaan.
Musiikkibiennale, nykytanssin
viikko ja Eurokaz, kansainvälinen
nykyteatterifestivaali tuovat
maailman Zagrebin näyttämöille.
Kuten jo aiemmin totesimme,

kaupungin arkkitehtuuri kertoo omaa
tarinaansa historiasta, taiteesta ja
kulttuurista Zagrebissa, Kroatiassa
ja Euroopassa, mutta rakennusten
lisäksi tätä kaikkea on toki esillä
myös Zagrebin lukuisissa museoissa.
Arkeologisessa museossa säilytetään
salaperäistä Zagrebin muumiota.
Thebasta, Egyptistä peräisin oleva
naisen muumio on kääritty pellavaan
johon on kirjattu pisin säilynyt, vielä
tulkitsematon etruskinkielinen teksti.
Zagrebin kaupunginmuseo tarjoaa
nykyaikaisen tulkinnan Zagrebin
vaiheista esihistoriasta nykypäivään
asti. Taide- ja käsityöläismuseo
on perustettu käsityöläiskoulun
yhteyteen 1800-luvun jälkipuoliskolla,
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ja molempien tarkoituksena on
säilyttää ja ylläpitää kansan perinteisiä
käsityötaitoja. Museo Mimara on
isännöinyt ainutlaatuista kokoelmaa
taideteoksia eri ajanjaksoilta ja alueilta
vuoden 1987 opiskelijaurheilukisoista
lähtien. Strossmayerin vanhojen
mestarien galleria esittelee kokoelman
tunnettujen eurooppalaisten

kuvataiteen edustajien teoksia, ja
niitä ei kannata ohittaa jos taide
1400-luvulta 1800-luvulle kiinnostaa.
Heti naapurissa on nykytaiteen
galleria (Moderna galerija), joka
sisältää tärkeimmät kuvataiteen
teokset 1800- ja 1900-luvuilta.
Vuonna 2009 avattiin yleisölle myös
kaupungin uusi Nykytaiteen museo.
Yläkaupungissa, entisessä
jesuiittaluostarissa toimii
Galleria Klovićevi dvori. Tunteita,
elämänvaiheita ja symboliikkaa voitte
nähdä amatööritaiteilijoiden teoksissa
Naiivin taiteen museossa. Lähistöllä
on Ateljee Meštrović, kuvanveistäjä
Ivan Meštrovićin näyttelytila.
Meštrović, kuten aikalaisensa Rodin,
loivat teoksillaan kasvot 1900-luvulle.
Meštrovićin ideaan perustuen on
rakennettu pyöreäpohjainen paviljonki,
joka nykyään toimii Kroatian
taiteilijatalona. Tässä muutamia
paikkoja ja elämyksiä maistiaisiksi
Zagrebin rikkaasta kulttuurielämästä
– jokainen kulttuurinnälkäinen
matkailija voi nauttia itse lisää.
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Sininen
Zagreb
Valkoinen
Zagreb

Sininen on Zagrebin kaupungin väri.
Se esiintyy kaupungin vaakunassa, ja
jo lyhyen katukävelyn aikana sinistä
näkee paljon, sillä raitiovaunut,
bussit ja köysiratahissi ovat väriltään
sinisiä samoin kuin zagrebilaisten
urheilijoiden puvut. Urheiluun, ja
erityisesti jalkapalloon, on täällä
aina suhtauduttu intohimoisesti.
Sininen on myös Kroatiassa
parhaiten menestyneen paikallisen

jalkapalloseura Dinamon väri.
Kaikkialla kaupungissa on virkistysja ammattiurheilun keskuksia.
Koripalloklubi Cibonalla on oma
urheiluhallinsa, joka on nimetty
legendaarisen pelaajan Dražen
Petrovićin mukaan. Urheilu- ja
virkistyskeskus Jarun, joka
ennen oli Sava-joen haara mutta
on kunnostettu vuoden 1987
opiskelijaurheilukilpailuja varten,
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tarjoaa ulkoilijoille pyöräily- ja
kävelyreittejä sekä urheilukenttiä,
ja järvellä järjestetään myös
kansainvälisiä soutukilpailuja.
Jarunilla on vielä koskematonta
luontoa, siellä asustaa satakunta
lintulajia ja paljon erilaisia
kaloja, vesieläimiä ja hyönteisiä.
Valtavankokoinen monni Jura on
kenties pelkkä kaupunkilaismyytti,
mutta kaikki kalastajat joita
kohtaatte kyllä vahvistavat
odottavansa sitä saaliikseen.
Jarunia kutsutaan myös Zagrebin
mereksi, ja kuumina kesäpäivinä

on helppo ymmärtää miksi rantojen täyttyessä uimareista.
Urheilu jatkuu vuoden ympäri myös
lumisina talvipäivinä. Aina vuoden
alussa Zagrebista tulee hiihdon
maailmancupin keskus – kaupunkia
kutsutaan toisinaan myös nimellä
“valkea Zagreb”. Vain puolen
tunnin matkan päässä kaupungin
keskustorilta kohoaa Medvednicavuoren korkein huippu Sljeme
(1035 m), jolla on erityinen paikkansa
zagrebilaisten sydämissä. Sisarukset
Ivica ja Janica Kostelić, Kroatian
tunnetuimmat alppiurheilijat,
ovat täällä valmistautuneet
maailmanmenestykseensä.
Heidän ansiostaan Sljemen rata
tuli tunnetuksi ja se liitettiin
maailmancupin ohjelmaan. Ympäri
vuoden Sljeme on kaikenikäisten
kävijöiden suosima ulkoilukohde.
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Olohuone
kulttuuri

Kaikkien tutkimustulosten valossa
Zagreb on johtavassa asemassa kun
kyseessä on päivittäinen oleskelu
ulkona. Heti kun aurinko osoittaa
voimansa varhaiskeväällä, avautuvat
kahviloiden, baarien, ravintoloiden ja
konditorioiden terassit. Kadut ja torit
tarjoavat paikan kävelylle, kahvin
nauttimiselle, kanssakäymiselle ja
liikeneuvotteluille. Ainutlaatuinen
yhdistelmä välimerellistä

sydämellisyyttä ja pohjoismaista
liikeälyä saa heti otteen - kaikki ovat
kuin vanhoja tuttuja. Perinteinen
kansainvälinen kansantanssifestivaali,
kansainvälinen katufestivaali Cest is d’
Best, promenadikonsertit, Pyhän Martin
päivä ja muut ulkoilmatapahtumat
antavat lisäsisältöä kaduilla
tapahtuvaan yhdessäoloon - hengailuun.
Kahviloissa oleskelulla on pitkät
perinteet tässä kaupungissa.

50 | Elämäntyyli, gastronomia, ostokset

Zagrebin vihreä hevosenkenkä ja
kuvernööri Jelačićin tori olivat
aikoinaan zagrebilaisen sosiaalisen
kanssakäymisen tärkeitä keskipisteitä.
Nykyään tämä alue on laajentunut
koko keskustan ja kävelykatujen
alueelle ja jopa niiden ulkopuolelle.
Mieltymyksistä ja iästä riippumatta
kaikki kulkijat voivat löytää täältä
jotain mielenkiintoista. Ban Jelačićin
torin (jokapäiväisessä kielenkäytössä
pelkkä tori, Trg) ympäristön
kahviloiden asiakaskunta koostuu
vakavamielisemmistä kävijöistä.
Preradovićin tori, vanhastaan

tunnetumpi nimellä kukkaistori
(Cvjetni trg), vetää puoleensa
taiteilijoita ja nuoria, mutta myös
iäkkäämpiä ihmisiä. Tkalčićeva ulica
(Tkalčićin katu), joka aikoinaan jakoi
kaupungin Gradeciin ja Kaptoliin ja oli
silloin täynnä kapakoita ja punaisia
lamppuja, on nykyisin koko perheen
kohtaus- ja oleskelupaikka. Jos
janoatte romantiikkaa, nouskaa Ilicalla
köysiratahissiin, joka on maailman
lyhin julkisen liikenteen rata, ja 55
sekunnissa olette jo yläkaupungissa.
Kaikki edellä mainitut paikat ovat osa
ilmiötä jota kutsutaan kävelyruuhkaksi
(špica). Lauantaisin puolenpäivän
jälkeen keskustaan virtaavat kaikkien
ikäluokkien edustajat – silloin on
aika nähdä ja tulla nähdyksi. Rituaali
on aina sama: hidas kahvin maistelu,
päivän lehtien selaaminen, tuoreiden
elintarvikkeiden poimiminen mukaan
Dolacin torilta, ja sen jälkeen, ilman
kiirettä, palataan kotiin valmistamaan
lounasta. Joka korttelilla on oma
kokoontumispaikkansa missä
kanta-asiakkaat ovat kuin kotonaan
ja heidän nimensä tiedetään.
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Maut, värit
ja tuoksut

Zagrebin gastronominen tarjonta on
rikas yhdistelmä erilaisia keittiöitä.
Historia ja maantiede ovat jättäneet
jälkensä zagrebilaiseen ruokalistaan.
Vaikka zagrebilaiset mielellään syövät
kotiruokaa, kaupungissa on runsaasti
tarjolla mannermaisia, välimerellisiä
ja kansainvälisiä herkkuja.
Štrukli (kääryleet) on autenttinen
ruokalaji, jota jokainen zagrebilainen
suosittelee maistamaan.
Valmistustapoja on monia ja kääryleitä
voidaan nauttia keitettyinä tai
paistettuina, suolaisina tai makeina.
Kalkkuna mlincien (eräänlainen pasta)
kanssa on yksi mannermaisen keittiön
perinneruoista. Liharuoan ystäville on
tarjolla Zagrebin leike, paneerattu
juustolla ja kinkulla täytetty
vasikanleike, joka muistuttaa Pariisin
ja Wienin vastaavia. Aamiaiseksi voitte
maistella tuoretta kermaa juuston kera,

kumica, jota voi ostaa torin (kummi)
tädeiltä, suoraan Zagrebin ympäristön
tuottajilta. Ulkoilmaruokatorit
ovatkin olennainen osa kaupungin
tunnelmaa. Lähes joka korttelilla on
oma torinsa, mutta tunnetuin on
varmasti Dolac-tori katedraalin lähellä,
Zagrebin sydämessä. Täällä tuottajat
joka päivä aamuvarhaisesta myyvät
tuoreita hedelmiä ja vihanneksia,
lihaa ja kalaa. Tämä niin sanottu
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Plac (tori, paikka) on ainutlaatuinen
paikka jota kutsutaan myös “Zagrebin
vatsaksi”, ja mistä kulinaristit
löytävät tuotteita eri puolilta
Kroatiaa. Värien, tuoksujen, makujen
ja äänten kirjo on elämys sinänsä.
Pitkin päivää torin lähistöllä olevat
pikaruokalat tarjoavat edullista ja
nopeasti valmista kotiruokaa. Joka
askeleella on jäätelö- ja leivosbaareja
sekä leipomoita. Illalliseksi on
suositeltavaa astua johonkin paikallista
ruokaa tarjoavaan ravintolaan.
Ehdottomasti kokeilemisen arvoisia
ovat Zagrebin kääryleet eli štrudl:
omenoita, juustoa tai hapankirsikoita
taikinaan käärittynä. Myös
kremšnitejä (kermavaahtoleivokset)
kannattaa maistaa - tunnetuimmat
tarjoillaan lähikaupunki Samoborissa.
Eikä saa unohtaa viiniä!
Zagrebin ympäristössä viljellään

viiniköynnöksiä, joiden hedelmistä
tuotetaan huippuluokan viinejä.
Vaikka olut onkin suosituin juoma,
perinteiset menot nuoren viinin
siunaamiseksi viinintuottajien
suojelijan Pyhän Martin päivänä
11. marraskuuta osoittavat kuinka
tärkeä sija viinikulttuurilla on.
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Rakkaudella
Zagrebista

Aito alkuperäinen kroatialainen
muisto vierailusta Zagrebissa
on kravatti, nykyään pakollinen
varuste liike-elämässä. 1600-luvulla
kroatialaiset sotilaat elegantteine
solmioineen kaulan ympärillä
herättivät ranskalaisten huomion
ja tarina siitä, miten solmiosta
tuli maailmanlaajuisesti tunnettu
muotilisäke, on jo historiaa.
Yksi 1900-luvun tärkeistä keksinnöistä,

täytekynä, syntyi Zagrebissa.
Keksijä-insinööri Eduard Slavoljub
Penkala patentoi v. 1906 maailman
ensimmäisen mekaanisen kynän, ja
1907 hän patentoi kuivamusteella
toimivan täytekynän. Hän valmisti
kyniä Zagrebissa ja vei 70 eri
maahan. Tämä uuden ajan pioneeri
on kaiken kaikkiaan 80 keksinnön
isä - jopa lentokonetekniikan alalta.
Vain muutamaa vuotta Wrightin
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peräisin oleva licitar, hunajataikinasta
monenkirjavasti koristeltu
sydämen muotoinen leivonnainen
on perinteisesti annettu lahjaksi
erityistilanteissa osoituksena
rakkaudesta ja kiintymyksestä.
Punaiset Šestinen sateenvarjot
ovat olleet osa Zagrebin ympäristön
kansanpuvustoa ja suojaavat
nyt Dolac-torin myyjiä sateelta
ja auringolta. Henkilökohtaisina
käyttöesineinä ne ovat olennainen
osa kaupungin identiteettiä.
Antiikkiesineiden, taiteen ja muun
vanhan tavaran ystäville Britanski
trg (britannialainen tori) tarjoaa
joka viikonloppu omalaatuisen
myyntinäyttelyn taivasalla. Zagreb
sopii myös luovaan ostosten tekoon
– Ilican, Zagrebin tunnetuimman
kadun, pienistä perinteisistä liikkeistä
suuriin kauppakeskuksiin – täältä
jokainen voi löytää omansa.
Zagreb valtaa pysyvän paikan
jokaisen kävijän sydämestä.

tunnettujen keksijäveljesten
jälkeen Penkala suunnitteli
ensimmäisen kroatialaisen
lentokoneen vuonna 1910.
Aromaattinen pikkuleipä
pippurikakku, jollaista entisajan
Zagrebin naiset valmistivat, on
myös tyypillinen matkamuisto.
Epätavallinen hunajan, pähkinän
ja pippurin yhdistelmä muistuttaa
Zagrebin vastakohtaisuuksista.
Kroatian keski- ja tasankoseuduilta
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Zagreb on Kroatian tasavallan pääkaupunki
Asukasluku: 779 145 (v. 2001)
Pinta-ala: 641 km2
Korkeus merenpinnasta: Zrinjevac
122 m, Grič 158 m, Sljeme 1035 m
Ilmasto: mannerilmasto
Keskimääräinen lämpötila kesällä: 20˚C
Keskimääräinen lämpötila talvella: 1˚C
Aikavyöhyke: Keski-Euroopan aika,
kesäaikana tunnin siirto
Suuntanumero: Kroatia +385;
Zagreb (0)1
Rahayksikkö: kuna (kn)
Etäisyys: Wien 370 km, Budapest 350 km,
Venetsia 380 km, Dubrovnik 600 km,
Pariisi 1 400 km, Lontoo 1 600 km.
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