
1. Zagrzeb, Marija Bistrica, Ludberg 
 
Chorwacja jest krajem bardzo często odwiedzanym przez Polaków. Kraj ten kusi nas wspa-
niałym klimatem, pięknymi krajobrazami, słynnymi zabytkami sięgającymi starożytności i 
słowiańskim rodowodem ludności, z którą łatwiej jest nam się porozumieć.  
Do tej pory przebywaliśmy w Chorwacji czterokrotnie: w 1996, w 2012, 2015 i 2016 roku.  
Do stolicy Chorwacji trafiliśmy jednak tylko raz – w czasie objazdowej wycieczki po najcie-
kawszych miejscach tego kraju we wrześniu 2012 roku.  
 

Zagrzeb (po chorwacku Zagreb, po niemiecku Agram a po węgiersku Zágráb) to stolica i naj-
większe miasto Chorwacji. Liczy około 800 tysięcy mieszkańców a całą aglomerację zamie-

szkuje około 1,2 mln. ludzi. 
Historycznie miasto wywo-
dzi się od osad Gradec i 
Kaptol, leżących na sąsiadu-
jących ze sobą wzgórzach. 
Miasto leży na północnym 
brzegu rzeki Sawy, u podnó-
ża góry Medvednica. Nazwa 
miasta wywodzi się od cza-
sownika zagrepsti, czyli za-
kopać. Łacińska nazwa Za-
grabia wskazuje na to, że 
miejsce to było zabezpieczo-
ne rowem (po chorwacku 
grab) lub fosą. 

Zagrzeb położony jest w centralnej, kon-
tynentalnej Chorwacji. Dzięki korzystne-
mu położeniu geograficznemu na połud-
niowo-zachodnim krańcu Kotliny Panoń-
skiej, pomiędzy regionami alpejskim, dy-
narskim, adriatyckim i panońskim, miasto 
znalazło się na skrzyżowaniu szlaków 
wiodących z Europy Środkowej na Bał-
kany oraz nad Adriatyk. 

Pisana historia miasta zaczyna się w roku 
1094, kiedy erygowano biskupstwo i ka-
tedrę na Kaptolu.  
Po najeździe Tatarów, około 1240 roku, 
na sąsiednim wzgórzu Grič została zało-
żona osada Gradec, która w 1242 roku 
zostaje wolnym miastem królewskim. Na 
Kaptolu panuje władza kościelna.          
W 1557 roku Gradec stał się stolicą kraju. 
W 1607 roku założono gimnazjum, prze-
kształcone później w akademię. 
Około 1850 roku miasta Kaptol i Gradec 
zostały formalnie połączone. 



W XIX wieku dzisiejsze ziemie Chorwacji, noszące wówczas nazwę Trójjedynego Królestwa 
Chorwacji, Slawonii i Dalmacji, były autonomicznym państwem wchodzącym w skład Wiel-
kich Węgier. Zagrzeb był stolicą tego państwa i stolicą komitatu Zagrzeb (Zagrebačka župani-

ja, Zágráb vármegye, Komitat Zágráb). 
  

Kiedy w 1918 roku nastąpił rozpad 
Austro-Węgier, Chorwacja weszła w 
skład Królestwa Serbów, Chorwatów i 
Słoweńców, a Zagrzeb pełnił funkcję 
głównego miasta chorwackiego.  
W czasie II wojny światowej, w latach 
1941-1945, miasto było stolicą faszy-
stowskiego Niezależnego Państwa 
Chorwackiego.  
Wreszcie po rozpadzie Republiki 
Jugosławii od 1991 roku Zagrzeb jest 
stolicą niepodległej Chorwacji. 
  

Miasto z tak bogatą historią musi obfitować w 
zabytki i ciekawą architekturę. W śródmieściu 
leżą historyczne dzielnice Gornji Grad i Kaptol 
oraz Donji Grad. Od północy centrum jest oto-
czone dzielnicami willowymi, natomiast od po-
łudnia – dawnymi dzielnicami robotniczymi, 
które przechodzą intensywną rewitalizację. 

Górne Miasto, czyli Gornji Grad lub Gradec to 
historyczne centrum Zagrzebia. Założone w 
średniowieczu, aż do XIX wieku stanowiło, ra-
zem z Kaptolem, śródmieście Zagrzebia. 
Głównym placem Górnego Miasta jest plac św. 
Marka (po chorwacku Trg svetog Marka), nieg-
dyś pełniący funkcję handlową, dziś będący po-
litycznym centrum Chorwacji z budynkami 
chorwackiego Zgromadzenia, Rządu i Rady 
Miasta Zagrzebia. Portal kościoła świętego 
Marka powstał pod wpływem znakomitej śred-
niowiecznej pracowni rzeźbiarskiej Petera 
Parlera z Pragi i stanowi wspaniały przykład 
gotyckiej rzeźby w kontynentalnej Chorwacji. 



Dach kościoła z historycznymi herbami Chorwacji i Zagrzebia pochodzi z XIX wieku z czasu 
wielkiej odbudowy pod kierunkiem architektów Hermanna Bollé i Friedricha von Schmidta.  
Kościół św. Marka (crkva svetog Marka), pierwotnie był gotycką budowlą wzniesioną w XIV 
wieku, póżniej przebudowaną w stylu neogotyckim. Ze średniowiecznej świątyni zachował 
się wspomniany monumentalny południowy portal z rzeźbami dwunastu apostołów. 
Dzwonnica kościoła pochodzi z epoki baroku, a wypisany na niej rok 1841 oznacza jedną z 
większych przebudów świątyni. 

Innym znanym kościołem Górnego 
Miasta jest barokowy kościół św. 
Katarzyny (crkva sv. Katarine) 
(1620-32), który jest uważany za 
pierwszą barokową budowlę konty-
nentalnej Chorwacji. Przy kościele 
św. Katarzyny znajduje się plac Je-
zuicki (Jezuitski trg) oraz kompleks 
dawnego klasztoru jezuickiego z 
XVII wieku. Dziś budynek ten jest 
siedzibą galerii. Na Górnym Mieście 
mieścił się również klasztor św. Kla-
ry z ozdobnymi fasadami. Dziś w 
tym budynku mieści się Muzeum 
Miasta Zagrzebia. 

Na Górnym Mieście znajduje się również szereg ciekawych 
barokowych domów i pałaców. Najważniejszym z nich jest 
pałac Vojkoviciów w stylu baroku Marii Teresy z bardzo 
reprezentacyjną fasadą z motywami muszli. Dziś w pałacu 
mieści się Muzeum Historyczne Chorwacji. Górne Miasto 
dawniej było otoczone murami z wieżami, w których istniało 
kilka bram miejskich. Do dziś zachowała się jedynie wscho-
dnia, tzw. Kamienna Brama (Kamenita vrata) z XIII wieku.  

W północnej części Górnego Miasta znajduje się Księżowska 
Wieża, w której mieści się obserwatorium astronomiczne. W 
budynku znajduje się znana zagrzebska gospoda. Wieża 
Lotrščak  z XIII wieku jest znanym punktem widokowym, z 
którego rozpościera się widok na Donji grad (Dolne Miasto). 



U stóp wieży biegnie deptak Strossmayera (Strossmayerovo šetalište) i funikular (Zagrebačka 
uspinjača) łączący Górne i Dolne Miasto.  

Drugi fragment najstarszej części Zagrzebia, leżący na wzgórzu sąsiadującym z Gradcem to 
dzielnica Kaptol. Kaptol jest historyczną osadą powstałą wokół zagrzebskiej katedry. Dziś 
skupia siedziby wielu instytucji kościelnych.  
Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dominuje nie tylko nad Kaptolem, ale nad 
całym miastem. Jest najwyższą budowlą sakralną w Chorwacji. Powstała w średniowieczu, w 
XIII wieku, ale swój obecny, neogotycki wygląd świątynia otrzymała po przebudowie, a wła-
ściwie odbudowie po trzęsieniu ziemi, dokonanej w latach 1880–1902, pod kierunkiem archi-
tektów Hermanna Bollé i Friedricha von Schmidta. Z okresu średniowiecza zachowała się 

jedynie kaplica św. Stefana (dziś w pałacu biskupim) z gotyckimi freskami. Katedra szczyci 
się również bogatym skarbcem. Budynek świątyni okalają renesansowe mury obronne z o-
krągłymi wieżami, obok których w epoce barokowej wzniesiono pałac arcybiskupi. Na pół-
nocny wschód od świątyni położony jest park Ribnjak, założony w XIX wieku. 
Wzdłuż placu i ulicy Kaptol mieści się szereg barokowych kurii kanonickich, a także klasztor 
franciszkański z kościołem.  

 

Pomiędzy Górnym Miastem a Kaptolem znajduje się obszar zwany Dolac z Targiem Dolac, 
najbardziej znanym zagrzebskim targiem pod gołym niebem. Obok niego wznosi się baroko-
wy kościół św. Marii. Na zachód od kościoła przebiega ulica Tkalčićeva, powstała w miejscu 



czyli Donji Grad jest dziś centrum współczesnego Zagrzebia, wzniesionym w XIX i pierwszej 
połowie XX wieku. Z tego okresu 
placem Dolnego Miasta jest plac bana Josipa Jela
targ, dziś miejsce spotkań, waż
Na placu znajduje się pomnik 
Josipa Jelačicia, dzieło austriac
kiego rzeźbiarza Antona Domi
nika Fernkorna.  
Pierwotnie posąg ustawiony był
przodem w kierunku północnym
tak by miecz bana symbolicznie 
wskazywał Węgry, gdyż ban sil
nie opierał się węgierskiej wła
dzy.  Po II wojnie światowej 
pomnik został usunięty z placu
ale w 1990 roku powrócił.      
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Na zachód od placu odchodzi Ilica, najbardziej znana zagrzebska ulica handlowa. Centrum 
Zagrzebia posiada dużą strefę pieszą, w skład której, oprócz placu bana Jelačicia i części 
Ilicy, wchodzą także liczne sąsiednie ulice pełne sklepów i targów. 

 

Zdając sobie doskonale sprawę z tego, że widzieliśmy tylko niewielką część miasta, musie-
liśmy, niestety, opuścić je po zaledwie jednym dniu zwiedzania. Byliśmy uzależnieni od pro-
gramu wycieczki objazdowej, który przed podróżą na wybrzeże Adriatyku przewidywał jesz-
cze zwiedzanie chorwackiej Częstochowy - Mariji Bistricy.       

Marija Bistrica to miejscowość położona 32 km 
od Zagrzebia, w pobliżu Parku Krajobrazowego 
Medvednica. Jest to najważniejsze chorwackie 
sanktuarium maryjne. 
Pierwsza historyczna wzmianka o Mariji Bistri-
cy pochodzi z 1209 roku. Pierwsza wzmianka o 
parafii (pw. świętych apostołów Piotra i Pawła) 
pochodzi z 1334 roku. Marija Bistrica była typo-
wą osadą pańszczyźnianą, aż do 1848 roku, gdy 
ban Josip Jelačić zniósł pańszczyznę. Znów po-
jawia się człowiek, któremu w Zagrzebiu posta-
wiono pomnik, więc warto dowiedzieć się kim 
był. Okazuje się, że ten chorwacki hrabia, żyją-
cy w latach 1801-1859, był generałem armii au-
striackiej i naczelnym dowódcą wojsk chorwac-
kich na czele których tłumił rewolucję w Wied-
niu i powstanie węgierskie w czasie Wiosny Lu-
dów (1848-1849). Dowodził armią austriacką 
przeciwko Józefowi Bemowi; była to więc po-
stać bardzo konserwatywna. 

   



 Obiektem kultu w Mariji Bistricy jest późnogotycka, drewniana figura Matki Bożej datowana 
na koniec XV wieku. Tradycja mówi, że figura była początkowo czczona w drewnianej kapli-

cy na wzgórzu Vinski Vrh wzno-
szącym się około 3 km od obecnej 
świątyni. W obliczu zagrożenia a-
takiem Turków w 1545 roku miej-
scowy proboszcz w tajemnicy 
przeniósł słynącą cudami figurę 
do kościoła parafialnego w Mariji 
Bistricy i zakopał pod chórem. 
Wiadomość o miejscu ukrycia 
rzeźby proboszcz zabrał ze sobą 
do grobu. Poszukiwania trwały 
do 1588 roku, gdy (według legen-
dy) jasne światło wydobywające 
się spod kościelnego chóru wska-
zało miejsce ukrycia figury. 
Ponowne zagrożenie ze strony 
Turków spowodowało potrzebę 
powtórnego ukrycia figury. Tym 
razem została ona zamurowana 
wraz z głównym ołtarzem. Drugie 
odnalezienie nastąpiło w 1684 r.  
Wobec narastającego ruchu piel-
grzymkowego wybudowano dro-
gę z Mariji Bistricy do pobliskiej 
Kašiny, a w 1753 roku przedłużo-
no ją do Zagrzebia. Na początku 
XVIII wieku kościół został roz-
budowany w stylu barokowym, a 
w 1731 roku, podczas konsekra-
cji kościoła zostało mu nadane 
nowe wezwanie – Matki Boskiej 
Śnieżnej. Obecny kościół został 

wybudowany w latach 1879-1882 w stylu neorenesansowym. Wokół niego wybudowano 
krużganki, które zostały ozdobione obrazami przedstawiającymi 22 cudowne wydarzenia 
związane z figurą Matki Bożej Bystrzyckiej. W 1921 roku papież Pius XI nadał bystrzyckie-
mu kościołowi tytuł bazyliki mniejszej, a arcybiskup Zagrzebia Ante Bauer koronując figurę 
ogłosił Matkę Boską Królową Chorwatów. 
3 października 1998 roku papież Jan Paweł II beatyfikował w Mariji Bistricy kardynała Aloj-
zije Stepinaca. Biskup Stepinac to bardzo kontrowersyjna postać, znienawidzona przez wielu 
ludzi z powodu jego postawy w czasie II wojny światowej. Tak bardzo kontrowersyjna, że 
trzeba o niej powiedzieć nieco więcej.  
Kiedy w grudniu 1937 roku zmarł arcybiskup Antun Bauer, Alojzy Stepinac zastąpił go na 
stanowisku arcybiskupa Zagrzebia. Wspierał prasę katolicką, zaś aborcję uznawał za „czyste 
zło, którego w żaden sposób nie da się rozumowo usprawiedliwić”. W 1939 roku dla wypę-
dzonych przez nazistów z austriackiego Mayerlingu karmelitanek bosych, przeznaczył dom w 
dzielnicy Zagrzebia, Brezovica. W listopadzie 1940 roku zapisał: „Jeśli zwyciężą Niemcy, za-
panuje okrutny terror i dokona się zagłada małych narodów. Jeśli zwycięży Anglia, przy wła-
dzy pozostaną masoni, Żydzi, a zatem królować będą w naszych krajach nieobyczajność i ko-



rupcja. Jeśli zwycięży Rosja, wówczas diabeł zdobędzie władzę nad światem i nastanie piek-
ło”. W marcu 1941 roku wyłożył też jasno swój pogląd na stosunki serbsko-chorwackie, wy-
rażając równocześnie żal z powodu podziału kościoła na prawosławie i katolicyzm: „W sumie 
 Chorwaci i Serbowie są niczym dwa światy, biegun północny i biegun południowy, nigdy nie 
będą mogli się spotkać, do tego potrzeba cudu Boga. Schizma jest największym przekleń-
stwem w Europie, prawie większym niż protestantyzm. Tutaj nie ma żadnych zasad moral-
nych, nie ma prawdy, nie ma sprawiedliwości, nie ma też uczciwości."   
6 kwietnia 1941 roku państwa Osi zaatakowały Jugosławię, która skapitulowała po dwunastu 
dniach walk. Stepinac poparł utworzone przez ustaszów Niepodległe Państwo Chorwackie, 
całkowicie zależne od Niemiec i Włoch. Nowy reżim, na czele którego stał poglavnik Ante  
Pavelić, deklarował wierność religii katolickiej i prowadził politykę eksterminacji mniejszości 
w celu stworzenia państwa jednolitego religijnie. Ante Pavelić otrzymał błogosławieństwo od 
biskupa Stepinaca. 16 kwietnia 1941 roku Stepinac złożył wizytę Paveliciowi, zapisując po 
niej w dzienniku, że nowy przywódca „nie będzie tolerował cerkwi prawosławnej”. Na tej 
podstawie arcybiskup ocenił, że poglavnik jest „szczerym katolikiem”. Równie lojalnej 
współpracy z ustaszami Stepinac wymagał od całego chorwackiego episkopatu. Swą postawą 
poparł terror, który się rozpętał głównie wobec Serbów i Żydów i funkcjonowanie makabry-
cznego obozu koncentracyjnego Jasenovac. Stepinac apelował do księży prawosławnych, by 
przechodzili na czas niebezpieczeństwa i bezpośredniego zagrożenia życia do kościoła kato-
lickiego. W maju 1941 roku oficjalny organ kurii arcybiskupiej w Zagrzebiu poparł ideę „czy-
stki etnicznej”, a okólnik urzędu arcybiskupa uznał Serbów za „renegatów Kościoła katolic-
kiego” i akceptował użycie przemocy przy nawracaniu prawosławnych na katolicyzm. Doma-
gano się nawet „przyspieszenia procesu nawracania siłą”. Stepinac nie unikał też przejmowa-
nia własności cerkwi prawosławnej przez Kościół katolicki – wysłał specjalną petycję do Pa-
velicia, prosząc o przekazanie trapistom serbskiego klasztoru w Orahovicy. Po 1942 roku w 
kazaniach Stepinaca zaczęły pojawiać się protesty przeciwko drastycznym metodom, stoso-
wanym przez ustaszów wobec Serbów, zwłaszcza jeśli te metody były niezgodne z kościelną 
doktryną. Poglavnik Pavelić nie stracił jednak zaufania do arcybiskupa, bo kiedy w 1945 roku 
uciekał z  kraju, zaproponował duchownemu, by stanął na czele rządu tymczasowego. Stepi-
nac odmówił, ale przyjął depozyt władz NDH– archiwa i część zarekwirowanych kosztowno-
ści. Stepinac wahał się między pochwalaniem celów faszystowskiego państwa chorwackiego 
a kwestionowaniem środków przez nich stosowanych. Jednak legitymizował władzę usta-
szów, sprawując funkcję ich wikariusza wojskowego, zasiadając w kontrolowanym przez nich 

parlamencie i uczestnicząc w państwowych ceremoniach.  

Po wojnie spotkał się z przywódcą państwa, Josipem Broz 
Tito. Nie doszło między nimi do żadnego porozumienia. 
W listopadzie 1945 roku ukazał się list biskupów chorwa-
ckich napisany z inicjatywy Alojzego Stepinaca, w którym 
biskupi potępili prześladowania przez komunistów kościo-
ła katolickiego a nowy ustrój określili jako uosobienie 
„bezbożnego ducha materializmu, skąd ludzkość nie może 
się spodziewać niczego dobrego”. W październiku 1946 r. 
sąd skazał Stepinaca na 16 lat więzienia, za zdradę stanu i 
zbrodnie wojenne, bowiem w czasie wojny uczestniczył w 
rządach Ustaszy i był głową krajowego Kościoła a jugo-
słowiańska opinia publiczna i władze uznały go za winne-
go kolaboracji z wrogiem, zbrodni wojennych i współu-
działu w przymusowych konwersjach prawosławnych Ser-
bów na katolicyzm. 



Po wojnie wspierał byłych ustaszów przeprowadzających ataki sabotażowo-dywersyjne na 
terenie Jugosławii. Wypuszczono go po pięciu latach, pod warunkiem, że wyjedzie do Rzy-
mu albo resztę kary spędzi w swojej parafii w Krašiciu. Stepinac wybrał Krašić. W listopa-
dzie 1952 roku jego nazwisko pojawiło się na liście kardynałów, mianowanych przez papie-

ża Piusa XII. Zmarł 10 lutego 1960 roku.  
W 1992 roku parlament niepodległej Chorwacji unie-
ważnił proces polityczny wytoczony arcybiskupowi i 
wydany wyrok skazujący. Mało tego, w dniu 3 paź-
dziernika 1998 roku Jan Paweł II beatyfikował Ste-
pinaca podczas wizyty w Mariji Bistricy.  
No coment. 

Na wzgórzu znajdującym się tuż za sanktuarium w latach 1941-1990 zostały wybudowane 
stacje drogi krzyżowej. Pomysłodawcą budowy był arcybiskup Zagrzebia Antun Bauer, po 
zobaczeniu Drogi krzyżowej na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie przebywał w 1935 roku. 
Pierwsze cztery stacje Drogi Krzyżowej zostały wykonane z marmuru we Włoszech, a kolej-
ne z różnych materiałów na miejscu, przez rzeźbiarzy chorwackich.  
Sanktuarium odwiedza rocznie ok. 500 tys. pielgrzymów. W 1971 r. Mariję Bistricę uznano 
za chorwackie sanktuarium narodowe.  
 
Z tradycyjnymi wierzeniami religijnymi chorwackich katolików i z historią tych ziem związa-
na jest także niewielka miejscowość Ludbreg, położona na północy Chorwacji, gdzie zatrzy-
maliśmy się na krótki postój w drodze do Zagrzebia.    



Ludbreg jest miasteczkiem, liczącym zaledwie 3500 mieszkańców. Położony jest pomiędzy 
dwoma większymi miastami – Varaždin i 
Koprivnica. Miasteczko Ludbreg jest bardzo 
stare; już od czasów rzymskich istniały tutaj 
koszary wojskowe Castrum lovia. Stąd po-
chodzi legenda, że Ludbreg znajduje się w 
centrum świata (Centrum mundi), ponieważ 
dwa wielkie miasta  Europy – Budapeszt i 
Wiedeń są oddalone od niego dokładnie 225 
km. Ten fakt został odnotowany na rynku 
starego miasta.  
Prawdopodobnie już w 381 roku na tych te-
renach istniała diecezja. W dokumentach da-
towanych na ten rok zapisane jest imię bisku-
pa Amencjusza. 
Zaraz po przybyciu i chrzcie Chorwatów po-
wstała tutaj wspólnota wiernych. W pierw-
szych zapisach w zagrzebskiej  diecezji z ro-
ku 1334 wzmiankowano już o parafii Naj-
świętszej Trójcy i kościele w Ludbregu. 
Dzisiejszy kościół parafialny został zbudo-
wany w 1410 roku na fundamentach starej 
bazyliki rzymskiej. Rok później zdarzył się 
tam ponoć cud eucharystyczny: pewien ka-
płan, którego imię dziś nie jest już znane, 
zwątpił w przemienienie chleba i wina w 

Ciało i Krew 
Chrystusa. 
Wówczas na 
własne oczy zo-
baczył w kieli-
chu prawdziwą, 
ludzką  krew. 
Kapłan bardzo 
się przestraszył i 
przy pomocy 
murarza ukrył 
relikwie Naj-
świętszej Krwi 

Chrystusowej. Umierając na łożu śmierci 
wyznał tajemnicę o cudzie, i wskazał miejsce 
ukrycia relikwii. Wierni od razu zaczęli czcić 
tę relikwię i składać śluby. Węgierski szlach-
cic z Lentyja, Jan Sech, wysłał relikwie wraz 
ze spisanymi świadectwami cudów Ojcu 
Świętemu do Rzymu. W roku 1513 papież 
Leon X wydal bullę, w której publicznie i u-
roczyście ogłosił  autentyczność relikwii i 
pozwolił na jej czczenie. 
W okresie baroku kościół parafialny został 



całkowicie odnowiony i powiększony. W 1779 roku został 
zbudowany mur obronny wokół  kościoła jako ochrona przed 
tureckimi najazdami. W roku 1721 hrabina Eleonora Stratt
man ofiarowała drogocenną monstrancję ozdob
nymi kamieniami, w której do  dziś przechowuje si
Najświętszej Krwi Pańskiej. Kiedy w XVIII wieku wybuchła 
epidemia trądu w rejonie Moslawiny chorwacki s
ślubowanie – jeżeli Bóg zachowa lud chorwacki przed epide
mią, zostanie zbudowany kościół Chrystusowego Grobu w 
miejscu gdzie przechowuje się najcenniejszy skarb, czyli w 
Ludbregu.  
Ale dopiero przed drugą wojną światową, zagrzebski arcy
biskup, Alojzy Stepinac, rozpoczął akcję zbierania 
na budowę. Akcję przerwała wojna. W koń
tuarium możliwa była dopiero po 1990 roku
kaplicy zakończono w 1994 roku. 
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