CAPITALA CROAŢIEI

Oraşul Zagreb, aşezat la răscruce
geografică, culturală, istorică şi
politică între Orient şi Occident,
capitala Croaţiei, leagă spiritul
continental cu cel mediteranean
într-un ansamblu deosebit.
Zagrebul este centrul cultural,
ştiinţific, economic, politic şi
administrativ al Republicii Croaţia
şi este sediul Parlamentului,
Preşedinţiei şi al Guvernului.
Aşezarea geografică favorabilă
între Câmpia panonică, marginea
Alpilor şi a Dinarizilor a contribuit
la formarea spontană a unui
loc de comunicare liberă. Oraşul
este protejat de vânturile
reci din nord de muntele
Medvednica, iar câmpia din
apropiere şi râul Sava îl deschid
spre celelalte părţi ale lumii.
În Zagreb locuieşte o pătrime
din populaţia Croaţiei, ceea ce
ar însemna în cifre aproape un
milion de locuitori. De-a lungul

Zagreb –
un milion
de inimi
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secolelor veneau cetăţeni din
diferite colţuri ale Europei, iar în
istoria recentă din toate părţile
Croaţiei, îmbogăţind prin contribuţia
lor cultura oraşului. Zagreb este
o metropolă sigură, cu porţile
deschise, cu o istorie zbuciumată
şi cu personalităţi interesante, care
vă invită cordial să-l cunoaşteţi
şi care vă împlineşte aşteptările.
În acest oraş se leagă uşor cunoştinţe

interesante, noi prietenii şi se trăiesc
aventuri de neuitat. Secvenţele
istorice se citesc ca o carte ilustrată
pe faţadele păstrate, iar străzile
şi pieţele reflectă coexistenţa
diferitelor mentalităţi care alcătuiesc
identitatea unei metropole relaxate,
uşor de recunoscut. Vă sfătuim să vă
scufundaţi în atmosfera acestui oraş,
faţă de care – după spusele multora
- sunt mai frumoase doar femeile lui.
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de Zagreb construiesc un mare
centru organizat, numit Andautonia.
Drept mărturie despre acest centru
stă astăzi un parc arheologic în
actuala localitate Ščitarjevo.
Zagrebul aşa cum îl cunoaştem astăzi,
nucleul lui istoric, s-a format în
evul mediu pe două coline: Gradec,
centrul laic, astăzi Gornji grad (Oraşul
de sus) şi Kaptol, centrul bisericesc.
Prima menţiune documentară despre
Zagreb provine din anul 1094, când
Ladislau al Ungariei în drumul său
spre Adriatică înfiinţează episcopia
Zagrebului la Kaptol. Catedrala din
Zagreb în stil neogotic, domină şi
astăzi asupra perspectivei oraşului,
iar zidurile renascentiste din jurul
ei sunt unele din rarele fortificaţii
care s-au menţinut în această parte
a Europei. În vremurile zbuciumate
ale năvălirilor triburilor mongole în
Europa Centrală s-a întâmplat cel
mai important eveniment istoric
pentru Gradec, a doua parte a
nucleului zagrebian. Pe la mijlocul

Zagreb
– oraşul celor
două coline

Cercetările arheologice au arătat
existenţa vieţii în jurul Zagrebului
de astăzi încă din epoca de piatră,
pe la anul 35.000 î.Cr., descoperirile
recente au dovedit stabilirea pe
aceste meleaguri a ilirilor, locuitori
străvechi din această parte a Europei.
Din nordul îndepărtat vin Celţii, cel
mai probabil în secolul IV î.Cr.; în
urma lor vin romanii şi aproape
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secolului XIII. tătarii au devastat
Ungaria iar regele Béla al IV-lea
fuge în Zagreb unde cetăţenii îi
asigură un refugiu sigur. Ca semn de
recunoştinţă, în anul 1242, regele
acordă Gradecului statutul de oraş
regal liber. De acea perioadă ne
aminteşte simbolic în fiecare zi
turnul Lotrščak, de pe care, timp
de aproape o sută de ani, un tun
marchează miezul zilei. În Evul
mediu cetăţenii erau chemaţi
seara cu ajutorul clopotelor să se
întoarcă în siguranţa fortificaţiei
pentru că porţile oraşului se
închideau şi se încuiau. O poartă
de intrare în Gradecul medieval
a rămas în picioare până astăzi,
Kamenita vrata (Poarta de Piatră)
deşi a ars în totalitate în prima
jumătate a secolului XVIII, fiind
însă salvată din incendiu printr-un
miracol icoana Sfintei Mariei care
şi astăzi se află în altar. Maica
Domnului a Porţii de Piatră este

ocrotitoarea oraşului Zagreb şi
se sărbătoreşte pe 31 mai cu o
procesiune solemnă. În aceeaşi zi se
sărbătoreşte şi Ziua oraşului Zagreb.
Aceste două coline, aflate des
in conflict în Evul mediu, sunt
separate şi unificate de pârâul
Medveščak, pe albia caruia erau
construite mori. Valea pârâului de
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atunci, astăzi este pitoreasca stradă
Tkalčićeva sub pavajul căreia pârâul
îşi continuă cursul spre râul Sava.
Cu timpul dispare ameninţarea unui
atac iar oraşul se întinde treptat
înspre şes. La poalele celor două
aşezări se formează piaţa unde se
desfăşoară tot comerţul. Astăzi, ea
este Piaţa banului Josip Jelačić,
inima oraşului şi principalul loc de

întâlnire al cetăţenilor. De fântâna
arteziană se leagă legenda formării
numelui oraşului. Se spune că pe
vremuri, într-o zi însorită, viteazul
ban se întorcea din bătălie obosit şi
însetat, şi a spus unei fete pe nume
Manda sa-i scoată (zagrabi) un
pahar cu apă din izvor. Astfel, izvorul
a primit numele de Manduševac,
iar oraşul numele Zagreb.
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Un oraş unic

Oraşele de pe cele două coline prosperă.
De-a lungul secolelor XVII. şi XVIII. se
construiesc palate feudale în stil baroc
şi biserici. Astfel, în Oraşul de sus
iezuiţii ridică biserica Sfânta Katarina
care este astăzi una dintre cele mai
bine păstrate exemplare de bogăţie
în stil baroc. La jumătatea secolului
XVII. Zagrebul este centru academic,
unul dintre cele mai vechi din Europa
cu activitate neîntreruptă. Între timp,

Zagrebul devine sediu de guvernare.
Diferenţele dintre oraşul episcopal
şi oraşul regal liber se estompează
încet iar în cele din urmă, în anul
1850, se şterg complet, când cele două
aşezări se unesc într-un singur oraş,
Zagreb, care atunci numără 15.000 de
locuitori. Aşezarea avantajoasă înspre
câmpie îi dă oraşului posibilitatea
dezvoltării libere iar viaţa se întinde cu
repeziciune pe şesul dinspre râul Sava.
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Dezvoltarea producţiei industriale,
a comerţului, a transporturilor şi a
băncilor influenţează în mare măsură
fizionomia oraşului în a doua jumătate
a secolului XIX. Zagrebul se întinde
până la centura căilor ferate, prin
care oraşul se conectează începând
cu anul 1862 la metropolele europei
centrale. În această perioadă se iveşte
blocul clădirilor oraşului împreună
cu planul bulevardelor drepte. Planul
urbanistic este clar, toate străzile
în partea de jos a oraşului trebuie
să fie drepte, de aceeaşi lăţime, iar
clădirile de acelaşi fel şi de o înălţime
dată. Pieţele spaţioase, clădirile
monumentale în stil clasic şi istoricist
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din nenumăratele parcuri alcătuiesc
imaginea de astăzi a Zagrebului.
Pornind din Piaţa ban Jelačić strada
Praška duce către un rând de pieţe
– parcuri, asemenea Ringului vienez,
aşa-numita „potcoavă verde”, zonă
de parcuri în forma literei U, cu
toate cele mai importante clădiri
reprezentative pentru cultura burgheză
a oraşului. Relaţia dintre verdeaţa
oraşului şi arhitectura clădirilor, a
fântânilor şi a pavilioanelor, este
gândită cu atenţie. Aici sunt Gara
Centrală, Academia de Ştiinţe şi
Arte, diverse facultăţi, Biblioteca
Universitară, Teatrul Naţional şi
palate remarcabile. Faţadele galbene

şi aleile de castani sălbatici amintesc
de perioada participării Croaţiei la
Dubla Monarhie austro-ungară. Oraşul
construit geometric de o întindere
remarcabilă, rândurile de spaţii
verzi atent definite şi monumentele
poziţionate precis se continuă natural
pe corpul bătrân şi medieval al Oraşului
de sus. În Oraşul de jos aruncaţi o
privire la intrândurile caselor burgheze,
ale căror faţade sunt membrane între
spaţiul public al străzilor şi viaţa
privată a grădinilor. Combinaţia dintre
atmosfera provincială şi splendoarea
de metropolă central-europeană
distinge Zagrebul pe harta de atunci
a oraşelor europene moderne.
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Vremuri
moderne

Evenimentele istorice ale secolului
XX. schimbă harta lumii şi lasă
urme de neşters în viaţa locuitorilor
Zagrebului. După încheierea Primului
Război Mondial, în 1918, Croaţia
rupe legăturile cu Monarhia AustroUngară şi devine parte a Regatului
SHS, noua ţară a popoarelor
slave de sud. Numărul locuitorilor
Zagrebului creşte cu repeziciune

şi noi cartiere răsar în părţile de
est şi de vest ale oraşului, în timp
ce în zona de sub colina Sljeme se
construiesc reşedinţe impozante.
La începutul secolului XX. oraşul
trăieşte într-o abundenţă a societăţii
burgheze, conectat cu fermitate
la centrele europene ale culturii,
artelor şi ştiinţelor acelor timpuri.
Începe emiterea primei staţii de
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dintre cele şase republici ale
Iugoslaviei, cu Zagrebul ca şi
capitală. Liniştirea apelor în anii de
după război conduce la continuarea
expansiunii oraşului, care în cele
din urmă trece peste râul Sava, pe
al cărui mal sudic se construiesc
cartiere de locuinţe. Râul Sava,
care de secole ameninţa locuitorii
cu revărsarea, care în evul mediu
îi apăra de inamici, iar ca rută
navigabilă îi lega de alte tărâmuri,
începând cu mijlocul secolului XX
împarte Zagrebul în centrul vechi
al oraşului şi Novi Zagreb (Noul
Zagreb). Astăzi douăsprezece poduri
leagă cele două maluri. Zagrebački
velesajam (Târgul din Zagreb), loc al
întâlnirilor internaţionale de afaceri,
se mută din centrul oraşului pe malul
de sud al Savei. În partea de şes se
construieşte aeroportul internaţional
Pleso, în oraş răsar noi blocuri
turn de afaceri şi se construieşte
Biblioteca Naţională şi Universitară.

radio din această parte a Europei,
se deschide bursa din Zagreb, cea
din urmă lucrare a arhitectului
Viktor Kovačić; este construită
prima centrală telefonică automată,
se înalţă primul bloc-turn din
Zagreb. Vremurile moderne
schimbă cu repeziciune viaţa de
zi cu zi de până la începutul celui
de-al doilea război mondial.
După război Croaţia devine una
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În anul 1991 Parlamentul Croaţiei ia
decizia independenţei şi suveranităţii
Republicii Croate. Zagrebul este
capitala unui nou stat independent
european, comunitate a unor oameni
liberi şi egali. Parlamentul croat
şi Guvernul se află în Oraşul de
sus, în cea mai veche parte laică a
centrului oraşului, unde de-a lungul
secolelor s-au luat decizii istorice.

În noul mileniu Zagrebul este centrul
comercial regional, loc al unei culturi
plurilingve, al întâlnirilor politice şi
de afaceri. Cartierele comerciale în
afara zonei stric centrale a oraşului
sunt răspunsul Zagrebului la cerinţele
modului de viaţă contemporan.
Participarea egală dovedită de
secole la evenimentele de pe arena
europeană sau mondială continuă.
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Zagrebul
Verde

În Zagreb, oazele verzi pentru odihnă
se află la fiecare pas. Nu se întâmplă
des ca un oraş să aibă un parc
natural propriu, cum are Zagreb, în
vecinătatea căruia se află Medvednica,
un loc preferat pentru excursii.
Şirurile de străzi şi pieţe ale oraşului
sunt întrerupte de grădini publice
şi parcuri verzi. În secolul XIX s-a
amenajat în Oraşul de sus promenada
numită Strossmayerovo šetalište,

unde astăzi „în compania” poetului
A.G. Matoš vă puteţi bucura de cea
mai romantică privelişte a oraşului.
O dovadă a nivelului înalt de cultură
civilă în secolul XIX este deja menţionata
„potcoava verde” a lui Lenuci – un şir
de opt pieţe verzi ca bază a Oraşului
de jos. Cea mai populară dintre aceste
pieţe este Zrinjevac, cu caracteristica
lui alee de platani, aduşi din Trieste
acum mai mult de o sută de ani.
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Fântânile arteziene, pavilionul de
muzică şi busturile ale oamenilor de
seamă ai culturii croate reprezintă
un fel de poartă în trecut. De peste
120 de ani numeroşi cetăţeni ai
Zagrebului se opresc zilnic lângă stâlpul
meteorologic ca să se informeze
despre timpul precis, temperatura
zilei, presiunea şi umiditatea.
În Piaţa regelui Tomislav, numită
astfel după numele primul rege croat,
în faţa celor care sosesc cu trenul se
întinde o vedere unică spre Pavilionul
de Artă şi Catedrală. Pavilionul de

Artă, un loc destinat evenimentelor
artistice extraordinare, a fost construit ca
Pavilionul croat pentru Expoziţia Milenară
la Budapesta în 1896. Construcţia
din fier, inovativă în epocă, a făcut
posibil ca pavilionul să fie literalmente
transportat la locul lui actual şi deschis
pentru public cu doi ani mai târziu.
În apropiere se află încă un loc de
„refugiu” de forfota oraşului. Grădina
Botanică are una dintre cele mai
bogate colecţii de plante din Europa
cuprinzând circa 10 000 de specii de
plante. În spatele zidurilor din împrejurul
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Catedralei se află parcul Ribnjak unde,
pe vremuri, vinerea preoţii prindeau
peşte pentru masa zilei de post.
În partea estică a oraşului se întinde
vastul parc Maksimir. Este cel mai
mare parc din Zagreb, amenajat în
secolul XIX ca un parc englezesc, cu
pavilioanele pitoreşti, şi care în prima
jumătate a secolului XX a devenit
şi adăpost pentru animalele din
cunoscuta grădina zoologică a oraşului.

În afara zonei centrale a oraşului, pe o
colină, se află cimitirul central Mirogoj.
Monumentalele arcade, pavilioane şi
cupole de la sfârşitul secolului XIX, sunt
opera recunoscutului arhitect Hermann
Bollé. În adevăratul sens al cuvântului,
acest loc este o adevărată oază a liniştii
şi ultimul loc de popas al personalităţilor
locale, unul dintre cele mai frumoase
cimitire din Europa dar, de asemenea, un
splendid parc şi galerie de artă în aer liber.
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Oraşul
artelor

Zagrebul este oraşul diversităţii şi
al bogăţiei cultural-artistice a vieţii.
Aproximativ treizeci de scene de
teatru permanente ori temporare,
în jur de treizeci de muzee, un
număr mare de galerii şi numeroase
festivaluri de teatru, muzică sau
dans includ Zagrebul pe lista oraşelor
artelor. De la clasic la alternativ,
de la amator la profesionist, de

la intim la public, multitudinea
limbajelor artistice este reflexia
conştiinţei sociale a cetăţenilor.
Teatrul Naţional Croat este casa
baletului, operei sau dramei. Cea
mai cunoscută sală de concert este
Sala de concert Vatroslav Lisinski,
denumită astfel după compozitorul
primei opere croate. Operete şi
înscenări muzicale, opere rock şi pop
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în Komedija, umor usturător şi satiră
în Kerempuh, contemporaneitate pe
scena teatrelor Gavella, ZKM, ITD,
Exit. Este dificil a le enumera pe toate,
cu atât mai mult a o indica pe cea
mai bună. Judecaţi dumneavoastră.
Zagrebul este gazda unui număr
impresionant de evenimente culturale
internaţionale. De exemplu, festivalul
mondial al filmului de animaţie,
Animafest, care prin tradiţie şi
importanţă este cel de-al doilea
festival de animaţie din Europa.
Muzički bijenale (Festivalul bianual
de muzică), Tjedan suvremenog
plesa (Săptămâna dansului modern),
precum şi festivalul internaţional

de teatru contemporan, Eurokaz,
aduc lumea pe scenele din Zagreb.
Am arătat că istoria, artele şi cultura
Zagrebului, a Croaţiei şi a Europei
pot fi recunoscute în arhitectura
oraşului, cât şi cu siguranţă în
numeroasele muzee din Zagreb.
Muzeul de arheologie păstrează
misterioasa mumie din Zagreb. Mumia
femeii din Teba egipteană este
înfăşurată într-o carte de pânză cu
cel mai lung şi încă nedescifrat text
păstrat din limba etruscă. Muzeul
oraşului Zagreb ilustrează într-un mod
contemporan istoria evenimentelor
din Zagreb, din preistorie până astăzi.
Muzeul de artă şi meşteşuguri a fost
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înfiinţat împreună cu Şcoala de arte
şi meşteşuguri în a doua jumătate
a secolului XIX. cu scopul prezervării
valorilor tradiţionale ale meseriilor
populare. Colecţia unică de artă
din diverse regiuni şi perioade a
fost expusă începând cu 1987, anul
Universiadei din Zagreb, în Muzeul
Mimara. Galeria Strossmayer a

vechilor maeştri (Strossmayerova
galerija starih majstora) cuprinde
o colecţie a marilor pictori europeni,
de neocolit pentru cunoaşterea artei
din secolul XV şi până în secolul
XIX. În vecinătate este Galeria
modernă care cuprinde o selecţie
din lucrările tuturor artiştilor vizuali
relevanţi pentru secolele XIX şi
XX. Oraşul a întâmpinat secolul
XXI cu noua clădire a Muzeului
artelor contemporane, care nu
de mult şi-a deschis uşile.
În Oraşul de sus, în fosta mănăstire
iezuită se află Galeria curţii lui
Klović (Galerija Klovićevi dvori).
Emoţie, trăire şi simbolică în
lucrările artiştilor amatori puteţi
privi în Muzeul artelor naive. În
apropiere se află Atelierul Meštrović,
spaţiu de expunere a lucrărilor
sculptorului Ivan Meštrović care
prin opera sa, asemeni lui Rodin, a
marcat în mod semnificativ secolul
XX. După conceptul său a fost
construit pavilionul rotund, care
astăzi este Casa artiştilor croaţi.
Am ales doar câteva locaţii şi
evenimente. Zagrebul este un oraş
al artelor, convingeţi-vă şi singuri.
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Zagrebul
albastru
Zagrebul alb

Albastrul este culoarea oraşului
Zagreb. Ea se află şi în stema oraşului,
iar printr-o scurtă plimbare pe
străzile oraşului acest lucru devine
foarte clar pentru că tramvaiele,
autobuzele şi telecabina sunt de
culoare albastră ca şi tricourile
sportivilor din Zagreb. Sportul a
fost din totdeauna o mare pasiune
in acest oraş. Să începem cu cea

mai importantă activitate de ordin
secund - fotbalul. Clubul de fotbal
Dinamo, clubul croat cu cele
mai multe trofee câştigate, este
reprezentat de culoarea albastră.
Centrele de recreere şi de ocupaţie
profesională cu sportul sunt
răspândite prin tot oraşul. Clubul
de baschet Cibona are sala proprie
care poartă numele legendarului
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jucător Dražen Petrović. Centrul de
recreere şi sport Jarun, cândva un
braţ mic al râului Sava, amenajat cu
ocazia Universiadei din anul 1987,
şi care oferă persoanelor care se
recreează piste pentru ciclism şi alei
pentru plimbare, terenuri sportive,
iar pe lac se desfăşoară competiţii
internaţionale de canotaj. În parcul
Jarun încă mai există porţiuni
neatinse de natură, adăpost pentru
peste o sută de specii de păsări şi
pentru o mulţime de feluri de peşte,

pentru vieţuitoare de apă şi insecte.
Chiar dacă uriaşul somn Jura este doar
un mit urban, totuşi toţi pescarii pe
care îi veţi întâlni acolo, vor recunoaşte
că speră într-o captură de proporţii.
În zilele fierbinţi de vară Jarunul îşi
justifică cea de-a doua denumire,
„Marea Zagrebului” pentru că plajele
roiesc de oameni veniţi la scăldat.
Sportul este prezent şi în zilele de iarnă
cu zăpadă. La fiecare început de an,
Zagrebul devine centrul Competiţiei
mondiale de schi şi îşi justifică
unul dintre numele pentru care este
cunoscut, şi anumet „Zagrebul alb”.
La abia o jumătate de oră distanţă de
centrul oraşului, cel mai înalt vârf al
muntelui Medvednica, Sljeme (1.035 m)
este un loc aparte în viaţa locuitorilor
din Zagreb. Ivica şi Janica Kostelić,
frate şi soră, cei mai cunoscuţi schiori
croaţi, aici s-au pregătit pentru cele
mai mari succese mondiale. Aceştia au
promovat pista de schi de pe Sljeme
care a fost inclusă în programul
Cupei Mondiale de Schi. Pe parcursul
întregului an Sljeme este o destinaţie
preferată pentru toate vârstele.
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Cultura
livingului

Zagrebul conduce incontestabil în
toate clasamentele ca fiind oraşul
cu cele mai spaţioase livinguri. De
îndată ce soarele îşi arată dinţii la
început de primăvară se deschid
terasele, cafenelele, restaurantele
şi cofetăriile. Străzile şi pieţele sunt
loc de promenadă, loc de delectare
la o cafea, al întâlnirilor de afaceri
sau prieteneşti. Combinaţia unică de

cordialitate mediteraneană şi afaceri
de tip nordic te cucereşte la prima
vedere; de parcă toţi s-ar cunoaşte.
Tradiţionala Paradă internaţională
folclorică, festivalul de stradă
internaţional Cest is d’ Best (Strada-i
cea mai tare), concerte de promenadă,
Martinje (Ziua Sfântului Martin,
când se dezgustă primele vinuri ale
anului) şi alte diferite târguri dau
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consistenţă evenimentelor stradale.
Întâlnirile de astăzi în cafenele au
rădăcini într-o lungă şi bogată tradiţie
a cafenelelor din acest oraş. Potcoava
Zagrebului şi piaţa centrală au fost
în trecut puncte importante ale vieţii
sociale a oraşului. Astăzi această zonă
s-a răspândit în întreaga parte centrală
şi pietonală a oraşului – şi chiar şi
mai departe. Câte ceva pentru toate
temperamentele şi vârstele. Cafenelele
din jurul Pieţei ban Jelačić (în limbaj
cotidian doar Piaţa) au o clientelă mai
selectă. Piaţa lui Petar Preradović

(Preradovićev trg), dintotdeauna
cunoscută ca Piaţa florilor (Cvjetni
trg), este preferata artiştilor şi
tinerilor, dar şi a celor puţin mai
vârstnici. Strada Tkalčićeva, care în
trecut împărţea Gradecul şi Kaptolul
şi care era plină de cârciumi şi de
lampioane roşii, astăzi este un loc
cunoscut al întâlnirilor şi petrecerilor
familiale. Dacă sunteţi romantici,
de pe Ilica vă puteţi îmbarca în
telecabină, cea mai scurtă rută din
lume cu un vehicul funicular destinat
transportului public, şi în 55 de
secunde sunteţi în Oraşul de sus.
Toate locaţiile menţionate sunt locuri
ale unor fenomene reale, numite
špica. În fiecare sâmbătă, în jurul
amiezii se scurg oameni de toate
vârstele. Timp şi spaţiu pentru a
observa şi a fi observat. Ritualul
este întotdeauna acelaşi: cafeaua
se bea încet, se citesc ediţiile de
sâmbătă ale ziarelor, oamenii se abat
pe la piaţa Dolac pentru alimente
proaspete şi, după toate aceste
lucruri făcute fără grabă, merg să
pregătească prânzul. Fiecare cartier
are locul său de adunare; simţiţi-vă
invitaţi pentru că în acele locuri
toată lumea vă va ştii numele.
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Gusturi,
culori şi
arome

Oferta gastronomică a Zagrebului
este reprezentată printr-o combinaţie
bogată a diferitelor bucătării. Istoria
şi geografia au avut influenţă şi
asupra meniului din Zagreb. Cu
toate că cetăţenii Zagrebului gătesc
cu plăcere acasă, există numeroase
locuri care oferă o varietate de
mâncăruri continentale, ca şi cele
mediteraneene şi internaţionale.
Štrukli (plăcinte cu brânză) sunt o
mâncare pe care fiecare cetăţean al
Zagrebului o poate recomanda ca o
mâncare autohtonă. Se prepară în
mai multe feluri, aşa că se pot mânca
gătiţi sau fierţi, dulci sau săraţi. Purica
s mlincima (carne de curcan cu turte
opărite) este una dintre mâncărurile
tradiţionale continentale. Pentru
iubitori de carne, avem zagrebački
odrezak (şniţel zagrebian), şniţel pane
de viţel umplut cu şuncă şi caşcaval.
Ne putem lăuda că şi Zagreb, pe

lângă Paris şi Viena, are şniţelul său.
Pentru micul dejun gustaţi smântână
proaspătă cu brânză cumpărată de la
kumice, producătorii din împrejurimea
Zagrebului. Un alt specific al
Zagrebului sunt pieţele alimentare în
aer liber. Aproape fiecare cartier are o
asemenea piaţă, însă cea mai renumită
este desigur piaţa Dolac în apropierea
Catedralei, în inima Zagrebului. Zilnic,
producătorii aici comecializează de

54 | Stilul de viaţă, gastronomie, shopping

dis-de-dimineaţă produse proaspete:
fructe, legume, carne şi peşte. Aşanumitul plac este un loc unic denumit
şi „burta Zagrebului”, unde gurmanzii
găsesc produse sezoniere din toate
regiunile Croaţiei. Varietatea de culori,
miresme, gusturi şi sunete sunt o
experienţă care nu trebuie evitată.
În timpul zilei fast food-urile din
împrejurimile pieţelor alimentare oferă
mâncăruri de casă ieftine şi rapide. La
fiecare pas se află cofetării şi patiserii.
Pentru cină vă recomandăm să vizitaţi
unul dintre numeroasele restaurante
care oferă mâncăruri regionale.
În orice caz trebuie gustate zagrebačke
savijače, aşa-numitul ştrudel de
mere, brânză sau vişine, iar aici se
găsesc şi kremšnite (cremşnituri);
cele mai renumite sunt cele făcute
în orăşelul din apropiere, Samobor.
Să nu uităm şi ofertă de vinuri, în
împrejurimea Zagrebului se cultivă

viţa de vie din ai cărei struguri se
produc vinuri vestite. Chiar dacă
berea este cea mai populară băutură,
serbarea tradiţională de binecuvântare
a vinului tânăr de ziua Sfântului
Martin, ocrotitorul producătorilor
de vin, pe 11 noiembrie, arată ce
importanţă are cultura vinului.
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Din Zagreb
cu drag

O amintire originală din Zagreb
pentru lumea afacerilor este
inevitabila cravată, produs autohton
croat. În secolul al XVII-lea, ostaşii
croaţi cu baticurile elegante la
gât au stârnit atenţia francezilor,
iar modul cum cravata a devenit
un accesoriu de modă recunoscut
planetar, aparţine deja istoriei.
Una dintre cele mai cunoscute
invenţii ale secolului XX, creionul

mecanic (denumit în croată
penkala), a fost creată chiar în
Zagreb. Inginerul-inventator Eduard
Slavoljub Penkala a inventat în
anul 1906 primul creion mecanic
din lume, iar în 1907 a patentat
primul stilou din lume cu cerneală
solida. Le fabrica în Zagreb şi
exporta în aproape 70 de ţări din
lume. Acest pionier al vremurilor
moderne are o operă de aproape
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prăjitura tradiţională decorată în
culori vii, făcută din turtă dulce
în formă de inimă, caracteristică
pentru regiunea centrală şi de
şes a Croaţiei, se dăruia în mod
tradiţional cu ocazii speciale ca
un semn al dragostei şi afecţiunii.
Umbrelele roşii din Šestine, parte
a portului popular caracteristic
pentru împrejurimea oraşului Zagreb,
protejează vânzătorii din piaţa Dolac
de ploaie şi de soare. Ca obiect de uz
personal, reprezintă un element al
identităţi oraşului uşor de recunoscut.
Pentru iubitorii de antichităţi, de
obiecte de artă şi de obiecte vechi,
Britanski trg ne surprinde în fiecare
weekend dis-de-dimineaţă cu o
expoziţie originală cu vânzare sub
cerul liber. Zagrebul este un oraş al
cumpărăturilor creative – începând
cu tradiţionalele ateliere de mici
meşteşuguri în Ilica, până la
marile centre comerciale – aici
fiecare găseşte ceva pentru sine.
Zagrebul este un oraş care
ocupă pentru totdeauna un loc
special în inimile vizitatorilor.

optzeci de invenţii – chiar şi din sfera
construcţiilor de avioane. La doar
câţiva ani după celebri inventatori
fraţii Wright, Penkala în anul 1910
construieşte primul avion croat.
Biscuite aromat paprenjak, făcut
pe timpuri de către femeile
Zagrebului vechi, este un suvenir
original. O combinaţie neobişnuită
de ingrediente – miere, nucă şi
piper – rămâne o amintire demnă
a contrastelor din Zagreb. Licitar,
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Zagreb este capitala Republicii Croaţia
Populaţie: 779.145 (2001)
Suprafaţa: 641 km2
Altitudine: Zrinjevac 122 m, Grič
158 m, Sljeme 1.035 m
Clima: continentală,
temperatura medie vară: 20˚C,
temperatura medie iarnă: 1˚C
Fus orar: ora Europei Centrale,
ora de vară +1 oră
Telefon: Croaţia +385; Zagreb (0)1
Moneda: kuna (kn)
Distanţa între oraşe: Viena 370 km,
Budapesta 350 km, Veneţia 380 km,
Dubrovnik 600 km, Paris 1.400 km,
Londra 1.600 km.
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