
w
w

w
.

c
h

o
r

w
a

c
j

a
.

h
r GRATIS

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251;10000 ZAGREB, HRVATSKA  
Tel:+385 1 46 99 333; Fax:++3851 455 7827
Internet: www.hrvatska.hr
E-mail: info@htz.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus
1010 Wien, Am Hof 13,  Österreich
Tel: +43 1 585 38 84 
Fax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: office@kroatien.at 

Kroatische Zentrale für Tourismus
60313 Frankfurt/M, Hochstrasse 43, Deutschland
Tel: +49 69 23 85 350
 Fax: +49 69 23 85 35 20
E-mail: info@visitkroatien.de 

Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München, Rumfordstrasse 7, Deutschland
Tel: +49 89 22 33 44 
Fax: +49 89 22 33 77
E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de 

Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3,  Italia
Tel: +39 02 86 45 44  97 
Fax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: info@enteturismocroato.it 

Ente Nazionale Croato per il Turismo
00186 Roma, Via Dell’Oca 48,  Italia
Tel: +39 06 32 11 0396
Fax: +39 06 32 11 1462
E-mail: officeroma@enteturismocroato.it 

Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká Republika
Tel: +420 2 2221 1812 
Fax: +420 2 2221 0793
E-mail: info@htz.cz;  infohtz@iol.cz

Chorvátske turistické združenie
821 09 Bratislava, Trenčianska 5, Slovakia
Tel: +421 2 55 562 054
Fax: +421 2 55 422 619
E-mail: infohtz@chello.sk 

Horvát Idegenforgalmi Közösség
1054 Budapest, Akademia u. 1, Magyarország 
Tel.: +36 1  267 55 88, Fax: +36 1 267 55 99
E-mail: info@htz.hu

Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo,  France
Tel: +33 1  45 00 99 55 
Fax: +33 1  45 00 99 56
E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr 

Croatian National Tourist Office
London W6 9ER, 2 Lanchesters,
162-164 Fulham Palace Road, United Kingdom
Tel: +44 208 563 79 79 
Fax: +44 208 563 26 16
E-mail: info@croatia-london.co.uk 

Croatian National Tourist Office
New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A.
Tel:+1 212  279 8672 
Fax: + 1 212 279 8683
E-mail: cntony@earthlink.net 

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej 
Republiki Chorwacji 
00-675 Warszawa, IPC Business Center, ul. Koszykowa 54
Polska
Tel: +48 22 828 51 93 
Fax: +48 22 828 51 90
E-mail: info@chorwacja.home.pl

Kroatiska Turistbyrån 
11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige
Tel: +46 853 482  080
Fax: +46  820 24 60
E-mail: croinfo@telia.com 

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, Netherlands
Tel: +31 20 661 64 22 
Fax: +31 20 661 64 27
E-mail: kroatie-info@planet.nl

Office National Croate du Tourisme 
1000 Bruxelles,Vieille Halle aux Blés 38, België
Tel: +32 255 018 88 
Fax: +32 251 381 60
E-mail: info-croatia@scarlet.be

Хорвaтckoe туристическое соовщество
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12
office 1502, Russia
Tel: +7 495 258 15 07,  Fax: +7 495 258 15 07
E-mail: HTZ@wtt.ru 

Hrvaška turistična skupnost
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Tel: +386 1 23 07 400,  Fax: +386 1 230 74 04
E-mail: hrinfo@siol.net 

Kroatische Zentrale für Tourismus
8004 Zürich, Badenerstrasse 332, Schweiz
Tel: + 41 43 336 20 30,  Fax: +41 43 336 20 39
E-mail: info@kroatien-tourismus.ch

Oficina de Turismo de Croacia
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22, esc.B,1 °C  España
Tel.: +34 91 781 5514
Fax: +34 91 431 8443
E-mail: info@visitacroacia.es

Kroatiens Turistkontor Danmark
Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J;  
Tel.: +45 70 266 860
Fax: +45 70 239 500
E-mail: info@altomkroatien.dk 

JAPAN, 
Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku, 
Tokyo 107-0052
Tel.: +81 03 6234 0711
Fax: +81 03 6234 0712
E-mail: info@visitcroatia.jp



LATARNIA MORSKA STRUGA, WYSPA LASTOVO



LATARNIA MORSKA STRUGA, WYSPA LASTOVO



1

BOGATĄ HISTORIĘ ŻEGLUGI ADRIATYCKIEJ PREZENTUJĄ ZBIORY MUZEALNE W MIEJSCOWOŚCIACH
DUBROWNIK, OREBIĆ, KORČULA, SPLIT, SENJ, RIJEKA I NOVIGRAD
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CHORWACJA
- SKARBY KULTURY
Dziedzictwo kulturowe Chorwacji nie jest tak znane, jak skarby kultury krajów wielkich i potęż-

nych, nie ma tu tak wspaniałych zabytków, jak np. piramidy egipskie, włoskie Pompeje, czy zamek 

Neuschwanstein w niemieckich Alpach. Chorwacja nigdy nie stanowiła też centrum dawnych 

imperiów i właśnie dlatego dla wielu zaskakującym okazuje się fakt, iż na jej stosunkowo nie-

wielkim obszarze znajduje się więcej obiektów pod ochroną UNESCO, niż np. we Francji czy w 

Niemczech. Jednak lista cennych zabytków, wartych obejrzenia jest o wiele dłuższa. 

Bogate jest też chorwackie 

dziedzictwo niematerialne. 

Chorwacja z dziewięcioma 

obiektami wpisanymi na li-

stę niematerialnego dzie-

dzictwa kultury UNESCO  

znajduje się wśród krajów z 

największą ilością chronio-

nych niematerialnych dóbr 

na świecie. Na liście UNE-

SCO znajdują się: Festa św. 

Błażeja w Dubrowniku, ko-

ronkarstwo w Lepoglavie i 

na wyspach Hvar i Pag, tra-

dycyjni „przebierańcy” z Kastavu koło Rijeki, jedyna w swoim rodzaju – wielkanocna procesja 

“Za Krzyżem” na wyspie Hvar, śpiew na dwa głosy i gra na dwóch instrumentach według skali 

istryjskiej, orszak „Ljelje” w Slawonii z okazji Dnia zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) i 

tradycyjna produkcja drewnianych zabawek w Zagorju, Sinjska Alka – turniej rycerski w Sinju i 

Rzemiosło produkcji miodu na północy Chorwacji. Ekspresja muzyczna Ojkanje znajduje się na 

Liście niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, któera potrzebuje ochrony. 

Jedną z przyczyn, że na ziemi chorwackiej znajdują się prawdziwe skarby kultury, jest jej położenie 

na ważnych szlakach komunikacyjnych i na styku wielkich cywilizacji, z których każda pozostawiła 
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swój trwały ślad. Stąd różnorodność dziedzictwa kulturowego, reprezentującego wszystkie epoki 

- od prehistorii do czasów najnowszych. Tak więc w Chorwacji spotkać możemy zabytki z czasów 

starożytnych – greckie i rzymskie, wczesnośredniowieczne, bogato reprezentowany jest renesans 

w jego śródziemnomorskiej odmianie, barok środkowoeuropejski, a także bliska nam chronolo-

gicznie secesja. Tu także znajdziemy ślady człowieka neandertalskiego (jaskinie koło Krapiny), 

kultury neolitu (Vučedol koło Vukovaru), pozostałości grodzisk iliryjskich i wiele innych.

Sami Chorwaci także wnieśli swój wkład w rozwój sztuki i kultury w wielu dziedzinach. Świadczą 

o tym wczesnośredniowieczne (tzw. starochorwackie) kościółki w Północnej Dalmacji, czy archi-

tektura Dubrownika. Budowniczy, architekt i rzeźbiarz Juraj Dalmatinac w XV wieku był prekur-

sorem metody montażowej w budownictwie (Katedra św. Jakuba w Szybeniku), a rzeźby Ivana 

Meštrovicia spotkać możemy nawet w dalekim Chicago, zaś w Katowicach, przed budynkiem 

Sejmu Śląskiego znajduje się pomnik Józefa Piłsudskiego, dzieło Antuna Augustinčicia.

W Chorwacji zachowała się tradycyjna, zróżnicowana zależnie od regionu, architektura wiejska. 

Można więc na równinach Panonii spotkać stare, drewniane domy mieszkalne i kościółki, charak-

terystyczne dla regionu naddunajskiego obejścia z obszernymi podwórzami, malownicze domki 

winiarzy na wzgórzach północnej Chorwacji, czy kryte gontem zabudowania Gorskiego Kotaru. 

Pełne uroku są też śródziemnomorskie, kamienne wioski na szczytach wzgórz (Istria), czy scho-

dzące ku morzu (wybrzeże i wyspy). 

Tak wielka różnorodność to efekt spotkania na ziemiach chorwackich wielkich cywilizacji euro-

pejskich, spotkania różnych plemion – romańskich, germańskich i słowiańskich. Trzeba też pa-

miętać, że wzdłuż zachodniej granicy Chorwacji przebiegała dawna granica cesarstwa Wschodnio 

i Zachodnio-rzymskiego, a następnie granica między prawosławiem a katolicyzmem. Tu też znaj-

dowała się najdalej na zachód wysunięta linia obrony przed ekspansją turecką (XV - XVII wiek), o 

czym świadczą liczne zabytki architektury obronnej.

Sześć najważniejszych zabytkowych obiektów Chorwacji, znajdujących się na liście światowego 

dziedzictwa kulturowego UNESCO to: Stare Miasto w Dubrowniku, zespół zabytkowy Splitu z 

Pałacem Dioklecjana, Trogir, Bazylika Eufrazjusza w Poreču, Katedra św. Jakuba w Szybeniku i 

Starigradsko Polje na wyspie Hvar. Poza tym pod ochroną znajduje się jeszcze 340 zespołów za-

bytkowych, a także liczne pojedyncze obiekty - kościoły, kaplice, pałace, zamki, dwory, tereny 

wykopalisk archeologicznych. Będąc w Chorwacji warto odwiedzić liczne muzea i galerie, czy 

przyjechać na jeden z licznych festiwali - muzycznych, filmowych, folklorystycznych, a może na-

wet na karnawał. Każdy miłośnik kultury znajdzie tu coś dla siebie.
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REGIONY TURYSTYCZNE CHORWACJI

Wydawca nie gwarantuje, że wszystkie zamieszczone 
informacje są w pełni aktualne oraz nie ponosi 
odpowiedzialności w przypadku, gdy informacje są 
niedokładne lub uległy zmianie.

DALMACJA –
REGION
DUBROWNIKA 

ZAGRZEB
CHORWACJA ŚRODKOWA

ISTRIA

SLAVONIA

KVARNER

DALMACJA – REGION ZADARU 

LIKA - KARLOVAC

DALMACJA – REGION SZYBENIKA 

DALMACJA – REGION SPLITU 
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UNESCO

MIASTA ZABYTKOWE

INNE WAŻNE OBIEKTY ZABYTKOWE
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ISTRIA - Kraina magiczna

Półwysep Istria jest najdalej na zachód wysuniętym regio-
nem Chorwacji. Choć niewielki, zajmuje pierwsze miejsce 
pod względem liczby turystów. Odrębność i niepowtarzal-
ność Istrii związana jest z jej położeniem geograficznym. 
Morze Śródziemne wrzyna się tu najgłębiej w ląd, a od po-
zostałej części kraju oddziela półwysep masyw góry Učka 
(1396 m n.p.m.). Położenie geograficzne, mieszanie się róż-
nych wpływów ukształtowały niepowtarzalny splot kultury i 
krajobrazu, wyrażający się w muzyce, architekturze, obycza-
jach, a także gastronomii. Właśnie dlatego Istria nazywana 
jest często krainą „magiczną“.
Pierwszymi znanymi mieszkańcami Istrii było iliryjskie plemię 
Histrów – stąd jej nazwa. W czasach starożytnych była waż-
ną częścią Cesarstwa Rzymskiego, potem państwa Franków, 
a w VII wieku zasiedliły ją plemiona słowiańskie, przodkowie 
Chorwatów. Od XV wieku zachodnia część wybrzeża Istrii 
znalazła się pod panowaniem Wenecji, a wschodnia – Habs-
burgów. Na przełomie XVIII i XIX wieku Napoleon utworzył 
tu Prowincje Iliryjskie, a od Kongresu Wiedeńskiego (1815) 
do końca I wojny światowej cały półwysep należał do Austrii. 
W okresie międzywojennym Istria wchodziła w skład Włoch, 
a dopiero w 1945 roku przyłączono ją do Chorwacji, wówczas 
stanowiącej część Jugosławii. Od 1991 roku Istria jest jedną z 
Żupanii (województw) chorwackich. 
Ten krótki rys historyczny pomoże nam lepiej zrozumieć, skąd 
bierze się bogactwo kultury Istrii oraz jej specyfika, wynikają-
ca z wymieszania się różnych tradycji i wspólnot narodowych 
– słowiańskiej, romańskiej i germańskiej. Mieszkańcy półwyspu 
są więc znani jako lokalni patrioci, a przy tym są tolerancyjni, 
szanują odmienność i różnice. Dlatego właśnie na Istrii są dwa 
języki urzędowe, dwujęzyczne napisy – chorwackie i włoskie, 
bez względu na to, że mniejszość włoska jest już stosunkowo 
nieliczna.
Bogactwo kulturowe i piękno obiektów zabytkowych, obecne 
na całym magicznym półwyspie, wyraźnie zauważalne są w RO-
VINJU. Panorama Rovinja z dominującą wieżą Kościoła św. Eu-
femii uważana jest za symbol Istrii (1). Niepowtarzalny urok Ro-
vinja od dawna przyciągał tu licznych artystów, oczarowanych 
architekturą starych domów mieszkalnych (8) i malowniczymi, 
wąskimi uliczkami Starego Miasta (5).
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Tradycyjnym miejscem spotkań artystów plastyków jest uliczka 
Grisia, gdzie można również kupić wybrany obraz (7). W miej-
scowym muzeum, mieszczącym się w barokowym budynku w 
centrum miasta, główne miejsce zajmują obrazy dawnych mi-
strzów (2 i 11). Są tu także dzieła malarzy z wieku XIX, inspiro-
wane otaczającą ich rzeczywistością w czasach, kiedy Istria sta-
nowiła ważny strategicznie obszar imperium Habsburgów (15).
W Novigradzie, malowniczym miasteczku na półwyspie, znaj-
duje się „Galerion”, jedyny w swoim rodzaju i wyjątkowy zbiór 
przedmiotów i fotografii pokazujących znaczenie i życie floty 
wojennej Austro-Węgier (3). Lapidarium (4) obok kościoła pa-
rafialnego jest miejscem, gdzie znajdują się cenne pozostałości 
kamiennych przedmiotów liturgicznych. Novigrad, jak więk-
szość nadmorskich miasteczek istryjskich, zachował swój dawny 
układ urbanistyczny, a także potężne mury miejskie (10). Najda-
lej na północ wysuniętą miejscowością nadmorską na Istrii jest 
Umag, naprzeciwko którego znajduje się jedna z największych 
w Chorwacji przystani jachtowych (6). Malowniczo położone na 
wzgórzu nad zatoką jest miasteczko Vrsar, często odwiedzane 
przez żeglarzy (13).
Świadectwem wielowiekowych związków Istrii z Rzecząpospo-
litą Wenecką są niemal wszędzie obecne wizerunki skrzydlatych 
lwów weneckich, symbolu św. Marka Ewangelisty, patrona Rze-
czypospolitej Weneckiej - Serenissimy, jak np. w miejscowości 
Bale, w południowej części półwyspu (9). Szczególnie bogate 
jest dziedzictwo archeologiczne eksponowane w licznych mu-
zeach, wśród których wartością i liczebnością zbiorów wyróżnia 
się Muzeum Archeologiczne w Puli (14).
Atutem istryjskich miasteczek i miast, wśród nich także Poreča, 
jest ich położenie (16). Poreč jest niewątpliwie potęgą turystycz-
ną na skalę całej Chorwacji. Tu też znajduje się najcenniejszy 
zabytek na Istrii, BAZYLIKA EUFRAZJUSZA, jedyny w tym 
regionie, wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
Zbudowano ją w VI wieku, w czasach biskupa Eufrazjusza, na 
fundamentach wcześniejszej budowli sakralnej.
Bazylika w Poreču jest szczególnie cenna ze względu na to, że 
z najwcześniejszego okresu chrześcijaństwa w całości zachowa-
ły się jedynie bardzo nieliczne obiekty. Unikatowa jest także jej 
architektura, znakomity przykład sztuki wczesnobizantyjskiej, 
niespotykanej w tej części Europy. Pamiętać należy, że Eufrazja-
na powstała w okresie panowania cesarza Justyniana (527-565), 
który na krótko przywrócił potęgę Cesarstwa Rzymskiego.
Bazylika otoczona jest zabudowaniami starej dzielnicy Poreča 
(18), a więc z zewnątrz niemal niezauważalna. Natomiast jej 
wnętrze zachwyca niepowtarzalnością form (22), zwłaszcza oł-
tarza (21). Podobnie, jak w innych świątyniach bizantyjskich z 
tego okresu, znajdują się tu bogate mozaiki, najlepiej zachowa-
ne w apsydzie (17), a także posadzkach w pozostałych częściach 
zabytkowego zespołu. Wśród nich najbardziej znana jest mozai-
ka przedstawiająca rybę (20), symbol Chrystusa u pierwszych 
chrześcijan, swego rodzaju wizytówka miasta Poreča, które wła-
śnie dlatego nazywane jest także miastem mozaik.
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Oczywiście, zabytki Poreča to nie tylko bazylika, zabytkowa jest cała stara część miasta, 
niezwykle malownicza. Podobnie, jak w innych miastach Istrii, jest tu także muzeum re-
gionalne z bogatymi zbiorami malarstwa. Najwartościowsze dzieła pochodzą z kolekcji 
niegdyś potężnej i bogatej rodziny Carli (19).
Największe miasto na Istrii, PULA, to najdalej na południe półwyspu wysunięta miej-
scowość. Rozległe miasto leży na równinie, a na jego obrzeżach wzniesiono liczne bu-
dowle dużych rozmiarów, co na pierwszy rzut oka nie zapowiada kryjącego się w nim 
bogactwa zabytków przeszłości. Jednak gdy tylko wejdziemy do jego starej części, sta-
jemy w zachwycie przed monumentalnym rzymskim amfiteatrem (28). Jest on świa-
dectwem znaczenia Puli i Istrii już w czasach starożytnych. Arena w Puli jest szóstym 
pod względem wielkości rzymskim amfiteatrem na świecie, a równocześnie jednym z 
najlepiej zachowanych. 
Amfiteatr powstał w I wieku, w czasach panowania cesarza Wespazjana (9 – 79), a jego 
wygląd niemal nie zmienił się przez dwa tysiące lat. Niegdyś był miejscem walk gla-
diatorów, oglądanych nawet przez 20.000 widzów. Dzisiaj jest tłumnie odwiedzanym 
obiektem zabytkowym i miejscem wydarzeń kulturalnych (31). Dzięki niepowtarzalnej 
atmosferze i znakomitej akustyce Areny najczęściej są to imprezy muzyczne, począwszy 
od koncertów muzyki klasycznej i spektakli baletowych (30), do koncertów rockowych 
(29). Jednak najbardziej znanym wydarzeniem jest Festiwal filmów fabularnych, od nie-
dawna międzynarodowy, organizowany corocznie w lipcu.
Poza tym w Puli warto obejrzeć znajdujący się w centrum miasta Łuk Triumfalny Ser-
giuszy z czasów rzymskich (33), pozostałości murów miejskich z bramą Porta Gemina, 
przez którą wchodzi się do Muzeum Archeologicznego Istrii, w którym zgromadzo-
no wielką liczbę znalezisk począwszy od czasów prehistorycznych aż do średniowiecza 
(34). Cenne zbiory posiada także Muzeum Historyczne Istrii mieszczące się w kasztelu, 
którego obecny kształt pochodzi z XIX wieku. Warte odwiedzenia są także niewielkie 
galerie  (27). Ciekawe dzieła malarstwa i grafiki znajdują się także w imponującym bu-
dynku Urzędu Miasta (32). Pochodzą one przede wszystkim z XIX wieku (25), kiedy 
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Pula była głównym portem wojennym Monarchii Austrowęgierskiej 
i jednym z największych na świecie. 
W pobliżu Puli znajduje się największa atrakcja turystyczna w tej 
części Adriatyku – Park Narodowy Brijuni. Jest to archipelag 14 
wysp, z których dwie największe to Veli i Mali Brijun. Od 177 roku 
p.n.e. należały one do Cesarstwa Rzymskiego. Tu patrycjusze budo-
wali swe letnie rezydencje (26). W średniowieczu wyspy opustosza-
ły na skutek epidemii malarii, a w 1893 roku kupił je austriacki prze-
mysłowiec Paul Kupelwieser i urządził elitarne uzdrowisko. Dawne 
fortyfikacje z czasów Monarchii Austrowęgierskiej na wyspie Mali 
Brijun (24) służą dziś jako scena teatralna. W pobliżu Puli warto 
obejrzeć także tereny wykopalisk starożytnego miasta Nesactium 
(obecna nazwa: Vizače), a także udać się na przylądek Kamenjak, 
gdzie znajduje się imponująca latarnia morska Porer (23).
Równie piękne, jak miejscowości nadmorskie, jednak w zupełnie 
inny sposób, są romantyczne istryjskie wsie i miasteczka w głębi 
półwyspu. Budowano je ze względów bezpieczeństwa na szczytach 
wzniesień, z centralnym placem, kościołem z wysoką dzwonnicą, 
otoczone murami. Najbardziej znanym takim miasteczkiem jest 
MOTOVUN (35) położony na wysokości 277 m n.p.m., górujący 
nad doliną największej istryjskiej rzeki – Mirny. Zachowane mury 
obronne z XIII i XIV wieku pełnią dziś funkcję promenady, z której 
roztacza się wspaniały widok na niemal całą Istrię. Jest tu także kilka 
ciekawych renesansowych kościołów i kasztel. Od kilku lat w Mo-
tovunie organizowane są festiwale kina niezależnego, przyciągające 
przede wszystkim młodą publiczność.



13

29

30

31

32 33 34

28



14

35

36 37

38

39

40



15

41

42

43

44

45

Wart obejrzenia jest także Grožnjan (41), średniowieczne ufor-
tyfikowane miasteczko, w którym znajduje się Międzynarodo-
we Centrum Kultury Jeunesses Musicales (39). Inne ciekawe 
miejscowości to stary Buzet (43), Oprtalj, Hum – nazywany 
najmniejszym miastem na świecie, ma bowiem zaledwie 17 
mieszkańców, Pićan, romantyczne Završje (42) i wiele innych. 
Każde z tych miasteczek to również znakomity punkt widoko-
wy, jak np. Buzet (44), z którego podziwiać można piękno Istrii. 
Wzdłuż drogi Hum - Roč znajduje się Aleja Glagoljaša - jede-
naście współczesnych pomników z elementami alfabetu głago-
lickiego (45), którego twórcami byli Cyryl i Metody. Głagolicą 
pisane były najstarsze teksty w języku chorwackim.
Osobną kategorią zabytków są bogato wyposażone i udekoro-
wane kościoły na Istrii. Niezwykle ciekawy jest Kościół św. Bła-
żeja w Vodnjanie, w którym za ołtarzem znajdują się zmumifi-
kowane ciała trojga świętych – błogosławionego Leona Bembo 
(XI w.), św. Jana Olini (zm. w 1300 r.) i św. Nicolosy Burseu (zm. 
w 1512 r.). Ciekawy jest także ołtarz (40) i freski (37) w Kościele 
Najświętszej Marii Panny w miejscowości Buje. Jednak najbar-
dziej znanym malowidłem sakralnym na Istrii jest fresk z 1474 
roku autorstwa Vincenta z Kastavu zatytułowany Taniec Śmier-
ci, znajdujący się w kościele na cmentarzu w miejscowości Be-
ram, niedaleko Pazina (52).
Innym niezwykłym miastem jest LABIN (47), jedyne większe 
miasto na wschodzie Istrii. To dawne miasto górnicze posia-
da wyjątkowo malownicze centrum (36 i 38), pełne ciekawych 
budowli z różnych okresów, znajdują się w nich liczne galerie i 
niewielkie muzea. Jest tu również unikatowa galeria rzeźby na 
wolnym powietrzu. Artyści rzeźbiarze znajdują tu znakomite 
warunki do pracy (56).
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W okresie międzywojennym labińscy górnicy wzniecili powsta-
nie przeciwko faszystowskiemu reżimowi Mussoliniego.
W geograficznym centrum Istrii położony jest PAZIN, cen-
trum administracyjne województwa istryjskiego. Nad miastem 
dominuje kasztel z XVI wieku (49), wznoszący się nad przepa-
ścią, która zainspirowała Juliusza Verne do napisania powieści 
„Matyas Sandor”. Jest to najlepiej zachowana tego typu średnio-
wieczna budowla na Istrii. Obecnie mieści się w niej niezwykle 
ciekawe Muzeum Etnograficzne Istrii (46) z bogatymi zbiora-
mi strojów ludowych. Uwagę zwiedzających zwraca tradycyjny 
strój z Vodnjanu (58).
Niezwykłe jest także miasteczko Svetvinčenat, którego nazwa 
pochodzi od patrona miejscowego kościoła z XI wieku – św. 
Wincentego. Przy centralnym placu znajduje się cenny zabytek 
architektury świeckiej, pałac rodziny Grimiani (57), kościół, a 
także kilka renesansowych domów mieszkalnych. Jednak po-
dróżując po Istrii wszędzie znajdziemy ciekawe obiekty zabyt-
kowe, począwszy od wież kościelnych, jak w wiosce Sveti Lovreč 
(51), kaszteli, jak w miejscowości Bale (48), aż do mistycznych 
ruin, jak w Boljunie (53 i 54).
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Region, o którym mowa, obejmuje tereny nadmorskie - 
Kvarner (ich nazwa pochodzi od nazwy zatoki na Adria-
tyku pomiędzy Półwyspem Istria a wyspą Cres) i liczne 
wyspy oraz górzyste tereny rozciągające się w kierun-
ku północno-wschodnim, a należące do historyczne-
go regionu Gorski Kotar. Tu spotyka się świat Europy 
Południowej, „Śródziemnomorze“ ze światem Europy 
Środkowej. Różnią się one nie tylko pod względem kli-
matycznym, odmienne jest także dziedzictwo kulturo-
we, tradycje, bowiem w różnych epokach na rozwój obu 
regionów oddziaływały inne ośrodki.

W odróżnieniu od Istrii i Dalmacji, które przez wieki znaj-
dowały się pod obcym panowaniem, region Kvarneru od 
wczesnego średniowiecza był rządzony przez władców 
chorwackich. Dlatego znajduje się tu wiele zabytków auto-
chtonicznej kultury chorwackiej. Szczególną rolę odegrała  
rodzina szlachecka Frankopanów, których zamki i twierdze 
zachowały się do dziś na całym Kwarnerze. Tu też zacho-
wały się zabytki piśmiennictwa chorwackiego, pisane alfa-
betem głagolickim, używanym przez Chorwatów od IX do 
XIX wieku. Kvarner znany jest również ze swojej tradycji 

KVARNER - Spotkanie 
„Śródziemnomorza“ i Europy Środkowej
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karnawałowej, a karnawał w Rijece zaliczany jest do naj-
większych na świecie. 
W skład regionu Kvarneru wchodzą: Przymorze i Riwiera 
Kvarnerska, wyspy Cres, Lošinj, Krk i Rab oraz położony w 
głębi lądu Gorski Kotar. W przeszłości region nadmorski 
stanowił odrębną całość, jego mieszkańcy trudnili się ry-

bołówstwem, żeglugą, a także rolnictwem. Region górzysty 
zamieszkiwały plemiona pasterskie. Połączyła je dopiero 
zbudowana w 1810 roku droga Karlovac - Rijeka, a w 1857 
roku linia kolejowa Wiedeń - Triest. Wtedy też rozpoczął się 
rozwój turystyki, która zmieniła oblicze regionu i życie jego 
mieszkańców.
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Wtedy też w sąsiedztwie dawnego opactwa pojawiła się „stara dama chorwac-
kiej turystyki“ - OPATIJA (Abbacja). Powszechnie za datę narodzin turystyki na 
wschodnim wybrzeżu Adriatyku uważa się rok 1844, kiedy włoski patrycjusz z 
Rijeki, Iginio Scarpa, zbudował tu willę i nazwał ją imieniem swej zmarłej żony 
„Angiolina“. Wkrótce pojawiły się pierwsze hotele, a także „kwatery prywatne“. 
W jednej z nich zamieszkiwał kilkakrotnie Henryk Sienkiewicz, wielki entuzja-
sta Opatiji, którego popiersie umieszczone zostało na promenadzie nadmorskiej.    
W 1914 roku przebywał w Opatiji Józef Piłsudski. Pobyt ten upamiętnia dwuję-
zyczna tablica pamiątkowa na promenadzie nadmorskiej.
Budowane w wieku XIX i na początku XX hotele nadal przyjmują gości, a widok 
Opatiji zanurzonej w zieleni, osłoniętej zboczami Učki, to jedna z wizytówek Kvar-
neru (1). Najstarszy jest hotel „Kvarner“ (1855 r.), położony w samym centrum ku-
rortu (2), którego wygląd zewnętrzny i urządzenie wewnętrzne pozostały niemal 
niezmienione (5). Swój dawny, niepowtarzalny urok zachowały także inne hotele, 
jak np. „Palace“ (4), „Zagreb“ (10), „Opatija“ (12) i wiele innych. 
Od 1899 roku ma Opatija status uzdrowiska klimatycznego. Nowym obiektem 
uzdrowiskowym jest „Thalassotherapia“ (7). W Opatiji są także liczne kasyna (13), 
eleganckie restauracje i kawiarnie (16), a miłośnicy spacerów mogą dziesięcioki-
lometrowym nadmorskim deptakiem („lungomare“) dojść aż do malowniczego, 
starego miasteczka - Lovranu. Tu za poradą lekarzy ostatnie lata życia spędził Sta-
nisław Witkiewicz. Jego pobyt upamiętnia tablica umieszczona na willi „Atlanta“, 
przy głównej ulicy miasta. Zaś ostatnie przedwojenne wakacje (1938) spędził w 
willi „Frappart“ w Lovranie Prezydent RP Ignacy Mościcki. Warto też wiedzieć, 
że odrestaurowany hotel „Lovran“ jest własnością polskiej spółki. W sąsiednich 
miejscowościach, takich jak Medveja czy Ika wiele jest pięknych willi (11), często 
bardzo atrakcyjnie położonych (6).



23

31

32

33

34

35

36

4038 39



24

41

43 4544

Architekci i budowniczowie hoteli i willi w Opatiji i okolicy 
z wielką pieczołowitością projektowali budynki (15), a także 
ich detale - balkony (8) czy fasady (14). Szczególnym po-
lem do popisu były zewnętrzne dekoracje (3) i wyposażenie 
wnętrz, obrazy i rzeźby (9).

W XIX wieku rozpoczął się także rozwój RIJEKI (Fiume), 
dziś głównego chorwackiego portu i największego miasta w 
Chorwacji zachodniej.W przeszłości miasto związane było 
z włoskim kręgiem kulturowym - do 1797 roku z Rzecząpo-
spolitą Wenecką, w latach 1867 – 1918 Rijeka była głównym 
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portem handlowym Węgier, a w okresie międzywojennym granica między Wło-
chami a Królestwem Jugosławii przebiegała wzdłuż rzeki Riječina, dzieląc miasto 
na dwie części.
W drugiej połowie XIX wieku powstały monumentalne budynki zarządu portu 
(17), teatr, Pałac Modello (23) i Pałac Gubernatora, równie piękny z zewnątrz 
(22), jak i wewnątrz (25). Jednak największą budowlą Rijeki jest barokowa Katedra 
św. Wita. Uwagę zwiedzających przyciąga także kościół Matki Boskiej z Lourdes, 
należący do zakonu kapucynów (24). Spacerując po Rijece warto zwrócić uwagę 

na fasady budynków publicznych i ich szczegóły (26), jak i wnętrza, np. Teatru Narodowego (21).
W Rijece odbywa się także co roku karnawał, jeden z pięciu najpopularniejszych na świecie. Łączą się w nim tradycje sło-
wiańskie (np. przebierańcy) i zwyczaje przeniesione z niedalekiej Wenecji. Pochód karnawałowy liczy nawet ponad 100.000 
osób. Najpopularniejszymi uczestnikami karnawału w Rijece są Halubjanski Zvončari (22), przebierańcy z pobliskiej wioski 
położonej w górach i „Morčići“ (18), których nazwa pochodzi od Maurów, służących na dworze weneckiego doży. Ich wize-
runek to swego rodzaju symbol Rijeki, a znajdziemy go na przedmiotach pamiątkowych, jak np. kolczyki i inne.
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Przez centrum miasta prowadzi handlowa ulica Corso z licznymi kawiaren-
kami. Tu znajduje się wieża zegarowa, zapewne fragment murów miejskich 
z XIII wieku, przebudowana w wieku XVIII. W pobliżu jest kościół pod we-
zwaniem patrona miasta, św. Wita o charakterystycznym, owalnym kształcie 
(28). Bogate zbiory znajdują się w muzeach Rijeki, z których najważniejsze 
to Muzeum Miejskie, Muzeum Morskie i Muzeum Historyczne w Pałacu 
Gubernatora oraz Muzeum Sztuki Współczesnej (20). 
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Jednak najstarsze, zachowane zabytki Rijeki znajdują się nie w sa-
mym mieście, ale na niedalekim wzgórzu Trsat (135 m n.p.m.). 
Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą tu z czasów iliryjskich (29). 
W XIII wieku ród Frankopanów wzniósł twierdzę, której obecny 
kształt jest wynikiem kilkakrotnych przebudów. Jednak Trsat zna-
ny jest przede wszystkim jako Sanktuarium Maryjne. Przy klaszto-
rze franciszkanów z bogatym skarbcem znajduje się Kościół Matki 
Boskiej Loretańskiej (27) z obrazem podarowanym w 1367 roku 
przez papieża Urbana V. Imponujące są też prowadzące na wzgórze 
schody (561 stopni), zbudowane w 1531 roku ku wygodzie pielgrzy-
mów. 
Wzdłuż wybrzeża, przeważnie na stromych, skalistych wznie-
sieniach budowano w średniowieczu twierdze i ufortyfikowane 
miasteczka. Miały one mieszkańcom zapewnić ochronę przed na-
jeźdźcami, a przede wszystkim przed plagą tamtych czasów - pira-
tami. W częściowo zachowanym i wielokrotnie przebudowywanym 
kasztelu w Crikvenicy (38 i 39) znajduje się obecnie hotel. Dobrze 
zachowana jest również twierdza w Kraljevicy (34). Inne zabytki 
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to: wieża Tureta w Bribirze (37) twierdze Drivenik (40) i 
Grobnik (35). Wzdłuż nadmorskiej drogi wiodącej z Istrii 
na Kvarner uwagę podróżnych przyciąga miasteczko Brseč 
(31) wzniesione na wysokiej skale wynurzającej się z morza, 
nieco dalej w głębi lądu znajdują się Kastav (33), Veprinac 
(36) i Mošćenice (32), skąd roztacza się najpiękniejszy wi-
dok na Zatokę Kvarnerską i wyspy. Równie malownicze są 
inne miasteczka na wybrzeżu, jak na przykład stary portowy 
Bakar (30) leżący nad zatoką o tej samej nazwie. 
Malowniczy Gorski Kotar nie jest tak bogaty w zabytki, po-
nieważ zanim 200 lat temu zbudowano na tych terenach 
drogi, cały region pokrywały lasy. Jednak również tutaj 
można znaleźć twierdze z czasów panowania Frankopanów, 

piękne zamki i kościoły. Małe miejscowości górskie wyróż-
nia przede wszystkim tradycyjna architektura (43). Położo-
ne są głównie przy drogach, na wzniesieniach, jak Crni Lug 
(41) niedaleko Parku Narodowego Risnjak, czy na płasko-
wyżach, na poljach krasowych, jak Ravna Gora (42). Zamki 
znajdujące się w Gorskim Kotarze to: kasztel Zrinskich z 
XVII wieku w miejscowości Čabar (46) i romantyczny za-
mek Stara Sušica z XIX wieku, koło Ravnej Gory (45), a z 
zabytków sakralnych należy wymienić prawosławny klasz-
tor z XVII wieku w miejscowości Gomirje (44). 
Wróćmy jednak nad morze, tym razem na wyspy Kvarneru, 
prawdziwą skarbnicę zabytkowych budowli. W średniowie-
czu wiele z nich było samodzielnymi państewkami-muni-
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cypiami, często siedzibą biskupów. Na połączonych pod-
noszonym mostem wyspach CRES I LOŠINJ najbogatsze w 
zabytki jest miasteczko Osor (rzymskie Apsoros), położone 
w najwęższym miejscu dzielącej je cieśniny, na dawnym 
szlaku bursztynowym, od 530 roku do XV wieku siedziba 
biskupstwa. O sławnej przeszłości Osoru świadczą liczne 
zabytki w historycznym centrum miejscowości (47). 
Malownicze są również inne miejscowości, jak na przykład 
Nerezine na Lošinju (49) i wioski na małych wysepkach, na 
których nie ma samochodów, więc życie toczy się tu, jak w 
dawnych czasach. Przykładem może być wyspa Susak, zna-
na z jedynego w swoim rodzaju stroju ludowego (48) i cieka-
wego cmentarza (51). Osada Unije na wyspie o tej samej na-
zwie wyróżnia się architekturą dawnej zabudowy (50 i 52), 
a prawie opuszczona wyspa Srakane Vele swoim wyizolo-
waniem na morzu (53). Dla osób, które pragną „odizolować 
się” od świata, do dyspozycji są latarnie morskie z możliwo-
ścią zakwaterowania, jak na przykład na Galijoli (54). 

Najważniejszym mia-
stem na wyspie Lošinj 
jest Mali Lošnj (59), naj-
większa miejscowość 
na wszystkich wyspach 
Adriatyku. Jednak do-
minującą rolę otrzymał 
dopiero w XIX wieku, kiedy stał się większy od sąsiedniego 
Velego Lošinja. Ostatnio Mali Lošinj stał się znany dzięki 
posągowi Apoksymenosa z IV wieku p.n.e. (55-58), odnale-
zionemu w 1996 roku w morzu. Posąg obecnie wystawiony 
jest w pałacu Kvarner. Cenne eksponaty znajdują się rów-
nież w prywatnych zbiorach Piperata (61) w Malim Lošinju. 
W malowniczym Velim Lošinju (62) znajduje się kościół św. 
Antoniego Pustelnika (63) z obrazem znanego renesanso-
wego malarza weneckiego Bartolomeo Vivarinio (60).
W odróżnieniu od niewielkiego i gęsto zaludnionego Lo-
šinja, wyspa Cres jest wyjątkowo rzadko zaludniona. Więk-
szość mieszkańców zamieszkuje w jedynym mieście, Cresie, 
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które zaczęło się intensywnie rozwijać od XV wieku, kiedy 
stało się stolicą wyspy (71). Wśród jego zabytków szczegól-
nie ważny jest kościół Matki Boskiej Śnieżnej z XV wieku, z 
ciekawym portalem (65), pięknym wnętrzem (66) i cennymi 
dziełami sztuki (67). Z tego samego okresu pochodzi Klasz-
tor Franciszkanów (68)
Wiele mniejszych miejscowości na wyspie Cres ze względu 
na ich malownicze położenie na szczytach wzgórz, wyso-
ko nad morzem i zachowaną architekturę jest chronionych 
jako zespoły architektury wiejskiej. Należą do nich Predo-
šćica (64) i Orlec, znany z pięknego stroju ludowego (72), 
Beli znany z rezerwatu sępa płowego (69) i chyba najbardziej 
atrakcyjne Lubenice na wysokim klifie nad piaszczystą zato-
ką z pięknym widokiem na otwarte morze (70).
Na wyspie KRK równie interesujące są duże niegdyś miasta, 
jak jej stolica - Krk z zachowanym zespołem miejskim (73), 
jak i niewielkie, jak malowniczy Vrbnik (80), gdzie produkuje 
się znakomite białe wino „žlahtina”. Miasto Krk było niegdyś 
siedzibą biskupstwa. Pierwsza katedra (82) istniała tu już 
w VI wieku. W obecnej, XII-wiecznej, podziwiać możemy 
bogate zbiory sztuki sakralnej (75). W pobliżu Krku warto 
odwiedzić Klasztor Franciszkanów z XVI wieku na wysepce 
Košljun (74) z kościołem z XII wieku (76), muzeum (81 i 83) 
i biblioteką z licznymi rękopisami (79).
Na wyspie Krk znaleziono także najstarszy, pochodzący z 

1089 roku, zabytek piśmiennictwa chorwackiego, Płytę z 
Baškiej - Bašćanska Ploča (77), będący zapisem aktu darowi-
zny ziemi dla miejscowego klasztoru. Znajdowała się ona w 
Kościele św. Łucji w miejscowości Jurandvor, w południowej 
części wyspy, niedaleko miejscowości Baška (78). Obecnie 
płyta z wykutym tekstem sporządzonym alfabetem głagolic-
kim, przechowywana jest w atrium Chorwackiej Akademii 
Nauk i Sztuk w Zagrzebiu, a w Jurandvorze umieszczono jej 
kopię. 
Wyspa RAB, rzymska Arba, w czasach cesarza Augusta 
była bazą floty rzymskiej, w średniowieczu - samodzielnym 
państewkiem i siedzibą biskupstwa. Miasto Rab (84) miało 
burzliwe dzieje - w XV wieku przeszła przez nie epidemia 
dżumy i całkowicie opustoszało. Wkrótce jednak zostało 
odbudowane, możemy więc w nim podziwiać budowle ro-
mańskie, gotyckie i renesansowe. Na wydłużonym grzbiecie 
skalnym wzniesiono tu kilka kościołów z wolno stojącymi 
dzwonnicami (87 i 93), motyw często wykorzystywany przez 
malarzy (88). Wśród budowli sakralnych na szczególną uwa-
gę zasługuje romańska Katedra Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny z wnętrzem (86) udekorowanym freskami (92), 
z licznymi cennymi dziełami sztuki (89, 90 i 91). Warto też 
przypomnieć ciekawostkę, że żyjący w IV wieku kamieniarz 
z Rabu o imieniu Marin, uważany jest za założyciela pań-
stewka San Marino po drugiej stronie Adriatyku.
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REGION LIKA - 
KARLOVAC - Kraina
o burzliwej przeszłości

Region Lika - Karlovac jest pod względem 
obszaru największy, bowiem obejmuje tereny 
Chorwacji najmniej zaludnione ze względu 
na warunki naturalne i utrzymujące się przez 
wieki niebezpieczeństwo najazdów tureckich. 
Jest tu więc stosunkowo niewiele zabytków, a 
te, które się zachowały, związane są w więk-
szości z burzliwą historią.
Region ten tworzą dwa województwa (župani-
je) - Ličko-senjska i Karlovačka. Pierwsze z nich 
obejmuje większą część górzystego, historyczne-
go regionu Lika, dzikie i skaliste wybrzeże oraz 
północną część wyspy Pag. W województwie 
Karlovačkim są także tereny górskie oraz histo-
ryczne regiony Kordun i Pokuplje w nizinnej 
Chorwacji Panońskiej. Świadectwem wojskowej 
przeszłości tego regionu jest jego największe 
miasto, Karlovac, pierwotnie twierdza, zaś sama 
nazwa Kordun pochodzi z francuskiego cordon 
militaire (strefa wojskowa). 
Mimo to, a może właśnie dlatego, z okolic tych 
pochodzi wiele sławnych osób. Najwybitniejsze 
z nich to: wynalazca Nikola Tesla (1856 – 1943), 



38

10



39

11

13 14 15

16

17

12

wielkie zasługi dla historii Chorwacji położył polityk Ante Starčević 
(1823 – 1896), znany jako „ojciec ojczyzny“, wybitny wojskowy Fran 
Krsto Frankopan (1643 – 1671) i jedna z największych pisarek chor-
wackich Ivana Brlić-Mažuranić (1874 – 1938).
W części nadmorskiej regionu Lika - Karlovac jedyną większą miejsco-
wością jest SENJ, położony u stóp największego chorwackiego masywu 
górskiego - Velebitu. Tu znajduje się jedna z najpotężniejszych twierdz 
na chorwackim wybrzeżu Adriatyku, „Kula Nehaj“ (1), wzniesiona w 
XVI wieku. Była ona siedzibą Uskoków, odważnych wojowników i że-
glarzy, walczących przeciw Turkom i Wenecji. Ich dzieje opisał w po-
wieści „Uskoki“ polski pisarz Teodor Tomasz Jeż. Obecnie w twierdzy 
znajduje się muzeum (5) z bogatymi zbiorami dawnej broni (2) i stro-
jów ludowych (6).
Świadectwem militarnego znaczenia Senja jest wieża obronna w porcie (3) 
i malownicza latarnia morska w kształcie bastionu na planie koła (4), zaś 

o jego znaczeniu dla żeglugi świadczą makiety statków w miejscowych muzeach, a nawet w kościółku Najświętszej Marii Panny 
(7). Znaczenie portu w Senju wynika z faktu, że jest on położony najbliżej Chorwacji kontynentalnej, dzięki wybudowaniu w 
czasach panowania cesarza Józefa II istniejącej do dziś, prowadzącej do Karlovca drogi „Jozefina”, której poświęcono pomnik 
(9). Senj już w XII wieku był siedzibą biskupstwa, o czym świadczy katedra pod wezwaniem NMP, pierwotnie romańska, w 
późniejszych wiekach zbarokizowana (8). 
Jedyną większą wyspą należącą do regionu Lika - Karlovac jest PAG, połączony z lądem linią promową z portu Prizna nieda-
leko Senja (12). Dokładniej mówiąc, jest to część północna Pagu, podczas gdy południowa część wyspy należy do Wojewódz-
twa Zadarskiego. Jedyną większą miejscowością jest tu Novalja, znana z pięknej plaży o nazwie Zrće i licznych możliwości 
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dobrej zabawy. Osadnictwo istniało tu już w starożytności, 
o czym świadczy rzymski wodociąg (15) i liczne amfory 
znalezione na dnie morza (17). Dziedzictwo historyczne i 
etnograficzne Novalji (11) możemy poznać w miejscowym 
muzeum (16). W okolicy jest wiele małych miejscowości, 
jak np. Caska (antyczna Cissa), z ukrytymi w morzu ruinami 
rzymskiego miasta i wieżą do obserwacji tuńczyków (13), 
czy Lun znany ze starych kościółków (14) i drzew oliwnych 
liczących nawet dwa tysiące lat (10).
Wędrując z Senja przez góry Velebitu w kierunku LIKI, uj-
rzymy malownicze, wiejskie krajobrazy, zieleń lasów, przej-
rzyste wody jezior, jak np. Krušćica (21). Bogactwo lasów 
i warunki klimatyczne sprawiły, że domy budowane są tu 
przede wszystkim z drewna. Można je podziwiać w doli-
nie Gacka, nad rzeką o tej samej nazwie (29), gdzie moż-
na też spotkać stare młyny wodne (30) i zabytkowe młyny 
parowe (27). Podobne osady nadrzeczne są w wielu innych 
częściach regionu. Należy do nich Slunj, gdzie oprócz ruin 

średniowiecznej twierdzy podziwiać możemy Rastoke poło-
żone przy ujściu rzeki Slunjčicy do Korany (26).
Autochtoniczna jest też kultura ludowa, jaka zachowała się 
we wsiach położonych w okolicy Gospića, stolicy wojewódz-
twa Ličko-senjskiego – tradycyjna architektura wiejska (31) 
i nowsze budownictwo (25). W Lice zachowały się także 
stare rzemiosła, jak np. budowa tradycyjnego chorwackiego 
instrumentu - tamburicy (28). W Gospiću znajduje się Mu-
zeum Liki z licznymi eksponatami z czasów prehistorycz-
nych (23).
We wsi Smiljan koło Gospića urodził się jeden z najwięk-
szych naukowców i wynalazców na skalę światową, Nikola 
Tesla. W jego rodzinnym domu w 2006 roku na 150-lecie 
urodzin urządzono muzeum (20), a przed nim ustawiono 
pomnik (18). W muzeum poznać możemy koleje życia Ni-
koli Tesli i makiety jego największych wynalazków, związa-
nych z prądem zmiennym, przesyłem energii elektrycznej i 
inne (19). 
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W drugim pod względem wielkości mieście Liki, Otočcu, 
znajduje się ciekawe muzeum etnograficzne (24), w którym 
najcenniejszy eksponat to hełm (22) z epoki brązu należący 
do najdawniejszych mieszkańców regionu, iliryjskiego ple-
mienia Japodów. 
Na przeciwnym krańcu regionu Lika - Karlovac, w punkcie 
początkowym dawnych szlaków lądowych Jozefiny, Karoli-
ny i Lujzijany, znajduje się KARLOVAC, założony w 1579 
roku jako punkt oporu przeciwko najazdom tureckim. Na 
równinie, przy ujściu rzeki Korany do rzeki Kupy wzniesio-
no renesansową twierdzę na planie sześcioramiennej gwiaz-
dy, otoczoną fosami, które częściowo zachowały się do dziś 
(32). W okolicy Karlovca znajdują się liczne, stare zamki 
(43), wieże (37) i pałace.

Do najlepiej zachowanych zamków i pałaców należą: Du-
bovac w pobliżu Karlovca (38), Novigrad nad rzeką Dobrą 
(35), Ozalj na skale nad rzeką Kupą (34) i zamek Frankopa-
nów w Ogulinie (36). Niezwykłe są natomiast Ribnik (33), 
unikatowy przykład pałacu na wodzie oraz twierdza Soko-
lac w miejscowości Brinje ze zrekonstruowaną, gotycką ka-
plicą dworską (41).
Ponieważ z Karlovca prowadzą ważne drogi w kierunku 
morza, jest tu wiele zachowanych starych mostów (42) oraz 
pomnik poświęcony budowniczym dróg (44). O zamożności 
okolic Karlovca w dawnych wiekach przekonać się można w 
miejscowym muzeum (39). Warto też wiedzieć, że w miej-
scowości Ozalj koło Karlovca znajduje się jedna z najstar-
szych elektrowni wodnych w tej części Europy, nazywana 
„Munjara” (40).



43

32 33

35

37

39

36

38

40

41 42 43

44

34



44

1

Chorwacja Środkowa położona jest pomiędzy dwoma regionami – górzystym 
od południowego zachodu – tędy prowadzi droga nad Adriatyk – i równinną 
Slawonią od wschodu. Jest to najgęściej zaludniony obszar Republiki Chorwacji, 
obejmujący siedem województw (županiji), który zamieszkuje niemal połowa 
ludności kraju. Jego centrum stanowi stolica państva - Zagrzeb.
Dużą gęstość zaludnienia i liczne zabytki, - zachowane średniowieczne zespoły miej-
skie, twierdze i zamki na wierzchołkach wzgórz, romantyczne pałace, liczne kościoły 
i bogate muzea - region ten zawdzięcza stosunkowo spokojnym dziejom na prze-
strzeni wieków.
W skład Chorwacji Środkowej wchodzi szereg mniejszych regionów – górzyste, gęsto 
zasiedlone Chorwackie Zagorje, Međimurje położone między rzekami Murą i Dravą, 

CHORWACJA ŚRODKOWA - Kraina barokowych kościołów
i pałaców, średniowiecznych zamków i twierdz 
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równinna Podravina nad Dravą oraz Posavina nad Savą, Ba-
novina na południu, a także Prigorje, Moslavina, Turopolje, 
Žumberak. Tak więc położona w centrum regionu stolica 
Chorwacji, Zagrzeb, oferuje swym mieszkańcom i gościom 
liczne możliwości atrakcyjnych wycieczek. Ponieważ w naj-
wcześniejszym okresie istnienia państwa chorwackiego jego 
centrum znajdowało się w części nadmorskiej, większość 
cennych zabytków Chorwacji Środkowej pochodzi z cza-
sów późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, choć i 
tu spotkać można zabytki z epok wcześniejszych – prehi-
storii i starożytności. 
Szczególne miejsce w Chorwacji Środkowej zajmuje gęsto 
zaludnione Zagorje, znane z przepięknych winnic, jak na 
przykład okolice miejscowości o nazwie Vinagora (Winna 
Góra) (1). Malowniczości krajobrazom wiejskim dodają 
również liczne kapliczki przydrożne (14).
We wsi Kumrovac, w Chorwackim Zagorju urodził się zna-
ny w całym świecie Chorwat, Josip Broz Tito, przywódca 
ruchu antyfaszystowskiego w Jugosławii i jej wieloletni Pre-
zydent. W Kumrovcu znajduje się skansen (11), a w nim 
dom rodzinny Josipa Broza, przed którym ustawiono jego 
pomnik (3). Z Zagorja pochodzili również przywódcy ruchu 

odrodzenia narodowego w Chorwacji w XIX wieku i pierw-
szy prezydent niepodległej Chorwacji, Franjo Tudjman.
W głównym mieście Zagorja, Krapinie, znajduje się miejsce 
najważniejszego odkrycia paleontologicznego w Chorwacji 
– znalezisko człowieka neandertalskiego. Obok Obok zna-
leziska, w miejscu starego muzeum w 2010 roku urządzo-
no najbardziej atrakcyjne chorwackie muzeum – Muzeum 
Krapińskich Neandertalczyków (10) z prezentacją ewolucji 
człowieka od prehistorii do dnia dzisiejszego, a obok mu-
zeum w parku na wzgórzu ustawiono pomniki człowieka 
neandertalskiego (7) i zwierząt, które go otaczały. O tym, jak 
ważne jest to znalezisko, świadczy jego fotografia na okładce 
czasopisma „National Geographic“ ze stycznia 1996 roku.
W Chorwacji Środkowej są też miejsca, związane z najciem-
niejszymi kartami historii Chorwacji. W miejscowości Jase-
novac podczas II wojny światowej znajdował się obóz kon-
centracyjny, zorganizowany przez władze faszystowskiego 
Niezależnego Państwa Chorwackiego (NDH). Obecnie jest 
tu muzeum, a ofiary obozu upamiętnia monumentalny po-
mnik „Kwiat z Jasenovca“ (2). Jednak dziś Posavina znana 
jest z wiosek z tradycyjną architekturą typu korabiowego 
(12 i 13) z charakterystycznymi drewnianymi i zdobieniami 
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(8). Wśród tych wsi najbardziej znany jest Čigoć w Parku Przyrody Lonjsko Polje, 
który w 1994 roku został ogłoszony europejską wioską bocianów (9). 
Chorwacja Środkowa obfituje w wody termalne, wokół których powstały liczne 
uzdrowiska. Większość z nich znana była już w czasach starożytnych, np. dzi-
siejsze Varaždinske Toplice to rzymskie Aquae Iasae (6). Świadectwem roli tego 
regionu w przeszłości są obiekty architektury uzdrowiskowej, jak np. w Daruva-
rze (4) i Lipiku (5).
Ducha Chorwacji Środkowej najlepiej oddają późnorenesansowe i BAROKOWE 
MIASTA, takie jak Varaždin, Bjelovar, Sisak, Koprivnica, Samobor, Čakovec. Są 
one przykładem typowej architektury środkowoeuropejskiej, pochodzącej prze-
ważnie z XVI i XVII wieku. Szczególny urok mają centralne place tych miast, jak 
np. w Koprivnicy, gdzie rynek otacza park (16), w Samoborze, gdzie pośrodku 
rynku stoi stara studnia (17), czy w mieście pielgrzymek, Ludbregu, w którym 
symbolicznie zaznaczono „środek świata“ - „Centrum mundi“ (24).
Wiele budowli urzeka nas swoim pięknem, jak np. XVII-wieczny pałac Prassin-
sky-Sermage w Varaždinie (29). Są tu też pełne elegancji mosty, jak np. stary 
most ceglany w miejscowości Sisak (15), a dążenie do piękna uosabiają miejskie 
parki i cmentarze. Za najpiękniejszy w całej Chorwacji uważany jest cmentarz w 
Varaždinie, który sprawia wrażenie parku (18).
Liczne ślady przeszłości i dzieła sztuki przechowywane są w muzeach, znajdu-
jących się w każdym niemal mieście. Większość to muzea regionalne z różnego 
rodzaju zbiorami, jak np. w Samoborze (30), są jednak także muzea wyspecja-
lizowane, jak np. Muzeum Żywności w Koprivnicy (22), mieście, w którym ma 
siedzibę znana nam doskonale Podravka, produkująca m.in. Vegetę. Z Chorwacji 
Środkowej wywodzi się wielu wybitnych malarzy, są tu więc także liczne galerie, 
jak np. Galeria Miljenka Stančicia w Varaždinie, w której zgromadzono obrazy 
najsławniejszego tamtejszego malarza (25).
Varaždin zajmuje miejsce szczególne wśród miast Chorwacji Środkowej. Zacho-
wało się tu stosunkowo wiele zabytków, są liczne muzea, a goście przyjmowani 
są z otwartymi rękoma. Co roku, pod koniec sierpnia odbywa się tu Špancirfest, 
festiwal uliczny (19), na który przybywa nawet 200.000 widzów i ponad tysiąc 
wykonawców z dwudziestu krajów.
Znakiem firmowym Špancirfestu są historyczne mundury (20) i kostiumy (21 
i 26). Tu także obejrzeć możemy stare rzemiosła (28), zauważalne jest też cha-
rakterystyczne dla Varaždina umiłowanie muzyki (27). Podczas festiwalu można 
kupić różne miejscowe wyroby regionalne, spróbować tradycyjnych specjałów 
tutejszej kuchni, a także kupić obraz (23).
Chorwacja Środkowa jest także bogata w PAŁACE I ZAMKI. Wśród nich prym 
wiedzie zamek Trakošćan (37), położony na wzgórzu, w lesie, nad romantycz-
nym jeziorem, na północno-zachodnich rubieżach Chorwacji. Początkowo, w 
XIII wieku była tu niewielka twierdza, a obecny kształt budowli pochodzi z XIX 
wieku, kiedy była własnością hrabiów Draškoviciów.
Już z zewnątrz uwagę zwiedzających zwracają baszty Trakošćanu (39) i wejście 
do zamku (38). Budowniczowie zadbali także o harmonię oficyn i dziedzińca 
(40). W zamku urządzono muzeum wnętrz i umieszczono w nim cenną kolek-
cję broni i zbroi (36). W dużej mierze zgromadzona ona została przez dawnych 
właścicieli. Obok licznych eksponatów broni palnej (35) obejrzeć tu można także 
średniowieczne zbroje rycerskie (31). We wnętrzach znajdują się cenne, stare 
meble (32 i 33), a także bogata biblioteka (34).
W zamku w Varaždinie z XVI wieku (48) znajduje się Muzeum Miejskie. Nato-
miast na północ od Varaždina, w centrum najdalej na północ wysuniętego regio-
nu Chorwacji, Međimurja, w Čakovcu warto obejrzeć zamek hrabiów Zrinskih 
(50), w którym również mieści się muzeum (54, 55 i 56). Na południe od Varaždi-
na znajduje się bardzo piękny pałac, romantyczny Maruševec (42).
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Na jednym ze wzgórz w Chorwackim Zagorju wznosi się 
potężny zamek Veliki Tabor, którego wygląd pozostał niemal 
niezmieniony od XVI wieku (46). Wewnątrz i na dziedzińcu 
są  organizowane turnieje rycerskie i spotkania sokolników 
(47). Obecnie jest tu muzeum (41), w którym znajdują się 
eksponaty świadczące o burzliwej przeszłości (52 i 53), przy 
czym, szczególne miejsce zajmuje legenda o Veronice Desi-
nickiej i jej tragicznej miłości. 
Z czasów późniejszych pochodzi zamek Oršić w miejsco-
wości Gornja Stubica (43 i49), w którym znajduje się cieka-
we Muzeum Powstań Chłopskich (58). Tu bowiem w wieku 
XVI wzniecone zostało jedno z największych powstań pod 
wodzą Matiji Gubca, którego pomnik znajduje się w pobli-
żu zamku (57). W pałacu Bežanec urządzono hotel (51). 
Niedaleko Zagrzebia położona jest rezydencja Novi Dvori 
koło Zaprešića, związana z osobą wybitnego chorwackiego 
polityka i wojskowego, bana Josipa Jelačicia (1801-1859). 
W jednym z budynków znajduje się galeria obrazów Matiji 
Skurjeni (61).
Na południowym wschodzie jest wiele zamków na wodzie, 
jak np. w Chorwackiej Kostajnicy (59) na wyspie na rzece 
Una. Jednak najważniejsza ze względów historycznych jest 
twierdza w miejscowości Sisak, przy ujściu rzeki Kupy do 
Savy (60). Tu w 1593 roku wojska chorwackie odniosły spek-

takularne zwycięstwo nad Turkami. Podobnie sławną prze-
szłość ma także zamek w miejscowości Đurđevac (62) na 
północnym wschodzie Chorwacji Środkowej. Niestety, wie-
le zabytkowych budowli zniszczył ząb czasu, a o ich dawnej 
świetności świadczą już tylko ruiny, jak np. w Samoborze 
(44), czy Kalniku (45) koło Križevców.
OBIEKTY SAKRALNE CHORWACJI ŚRODKOWEJ są 
równie piękne i cenne, jak świeckie. W każdym mieście 
jest co najmniej jeden duży kościół, a wiejskie kościółki też 
mają dużą wartość zabytkową. Również pod tym względem 
szczególne miejsce przypada Varaždinowi, nad którym z 
dawien dawna górują kościelne wieże. Najważniejszą świą-
tynią jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
z XVII wieku z pięknym ołtarzem (63). Z tego samego okre-
su pochodzi Kościół św. Jana Chrzciciela, w którym zwraca 
uwagę piękna ambona (66).
W Chorwackim Zagorju znajduje się główne chorwackie 
Sanktuarium Maryjne (65), Marija Bistrica, z Kościołem 
Najświętszej Marii Panny i cudowną figurką Matki Bożej z 
Bistricy (68 i 69). Jednak najpiękniejszy jest ołtarz w Koście-
le Matki Boskiej Śnieżnej w niewielkiej wsi Belec (67). Przy-
bysze z Polski zapewne ze wzruszeniem obejrzą kościół w 
miasteczku Lepoglava, w którego ołtarzu znajduje się obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Do XVIII wieku właśnie w 
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Lepoglavie była „stolica“ zakonu Paulinów, później przenie-
siona do Częstochowy. Sam klasztor (75) został przez cesa-
rza Józefa II zsekularyzowany i przekształcony na więzienie, 
zlikwidowane dopiero pod koniec XX wieku. Bardzo piękny 
jest także wtopiony w otaczający krajobraz kościół w miej-
scowości Vinagora (70).
Malowniczo położone, piękne kościoły spotkamy także w 
innych częściach Chorwacji Środkowej. Warte obejrzenia są 
kościoły we wsi Sela koło Sisaku (64 i 72), w Kominie koło 
miejscowości Sveti Ivan Zelina (71), czy Kościół św. Hieroni-
ma w miejscowości Štrigova (76), przy granicy ze Słowenią. 
Często odwiedzany jest także kościół św. Trójcy we wsi Kra-
šić (74), w której urodził się błogosławiony Alojzije Stepinac 
(1898-1960), arcybiskup Zagrzebia. Spośród kościołów in-
nych wyznań warta obejrzenia jest katedra greckokatolicka 
w miejscowości Križevci (73).
Ważnym elementem kultury Chorwacji Środkowej jest MA-
LARSTWO NAIWNE. We wsi Hlebine koło Koprivnicy po-

wstała cała szkoła malarzy naiwistów. Znajdują się tu dwie 
galerie - galeria Hlebine i galeria Generalić (84), w której 
zgromadzono obrazy założyciela szkoły, Ivana Generalicia 
(81) oraz urządzono wystawę o jego życiu i twórczości (87).
Artystą malarzem był także jego syn, Josip Generalić (80 i 
89), a także kilku innych mieszkańców wsi Hlebine i oko-
lic. Ten rodzaj sztuki jest dziś niezwykle popularny w ca-
łej Chorwacji. Wielu twórców obok malarstwa zajmuje się 
także rzeźbą (88), podobnie jak jedna z nielicznych kobiet 
– artystek z Podraviny, Ljubica Matulec (82 i 83).
Wielu sławnym artystom naiwistom poświęcono odrębne 
galerie w ich rodzinnych miejscowościach. Tak więc galeria 
Ivana Lackovicia Croaty (78) znajduje się we wsi Batinske 
(86), Ivana Rabuzina we wsi Ključ w Chorwackim Zagorju, 
a Matiji Skurjeni z Veternicy - w Zaprešiću koło Zagrzebia. 
Najbogatsze zbiory posiada Muzeum Sztuki Naiwnej w Za-
grzebiu, m.in. dzieła Mijo Kovačicia (79), Ivana Rabuzina 
(77) i Matiji Skurjeni (85).
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ZAGRZEB - Współczesne, pełne 
zabytków miasto stołeczne

Miasto stołeczne Zagrzeb stanowi odrębną jednostkę 
administracyjną (województwo) i region turystyczny. 
Osadnictwo istniało tu już w XI wieku. W XVI wieku 
miasto zostało stolicą Chorwacji. Najstarsza jego część 
zlokalizowana jest na dwóch wzgórzach Gornjego Gra-
du (Górne Miasto), gdzie nadal znajduje się centrum 
władzy świeckiej – Gradec i Kaptol – z katedrą i pałacem 
biskupim, gdzie od wieków mieści się centrum władzy 
kościelnej. Na przełomie XIX i XX wieku centrum mia-
sta przeniosło się do Dolnego Miasta. W drugiej połowie 
XX wieku na obrzeżach Zagrzebia i na drugim brzegu 
Sawy powstały nowe osiedla.
Jednak centrum życia kulturalnego nadal pozostały stare 
dzielnice – Górne i Dolne Miasto. Tu znajdują się najstarsze 
kościoły, pałace, muzea, a także najbardziej znane hotele. 
Dlatego miłośnicy zabytków mogą większość z nich obej-
rzeć na piechotę, a miasto zachowało swój „ludzki wymiar“, 
nieczęsto spotykany w stolicach większości państw europej-
skich. 
Zagrzeb jest także miastem pełnym zieleni. Kompleks no-
wego, reprezentacyjnego centrum miasta, na które składają 
się place, reprezentatywne budynki (Teatr Narodowy, Aka-
demia Nauk i Sztuk, Pawilon Sztuki, Biblioteka Narodowa, 
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dworzec kolejowy i in.) i parki zaprojektował Milan Lenuci 
(1849-1924), wybitny architekt i urbanista. W ten sposób 
powstała zagrzebska “zielona podkowa”, łącząca funkcje ad-
ministracyjne, kulturalne i rekreacyjne.
Głównym miejskim środkiem komunikacji jest w Zagrzebiu 
tramwaj. Na wąskich ulicach z przełomu XIX i XX wieku, 
budowanych „dla ludzi, a nie dla samochodów“, w większo-
ści jednokierunkowych, nie sposób wyobrazić sobie lepsze 
rozwiązanie. Niewątpliwą atrakcją jest kolejka zębata, łączą-
ca Dolne i Górne Miasto, czy kolejka linowa, którą można 
wyjechać na szczyt Medvednicy (Góra Niedźwiedzia, 1033 
m n.p.m.), wznoszącej się nad miastem (2). Na zalesionych 
zboczach są szlaki turystyczne, trasy narciarskie, a także re-
stauracje i schroniska turystyczne. 
Głównym placem miasta, miejscem spotkań jego mieszkań-
ców jest Plac bana Josipa Jelačicia (1). Podróżni przybywają-
cy do Zagrzebia pociągiem, po wyjściu z dworca mają przed 

sobą perspektywę jednego z ramion „zielonej podkowy“. 
Tak samo, jak pasażerowie Orient Expressu Paryż - Istam-
buł, dla których w 1925 roku zbudowano hotel „Esplanade“, 
obecnie należący do sieci hotelowej Regent (3). Po drugiej 
stronie ulicy znajduje się Ogród Botaniczny.
Wędrując od Dworca Głównego na wprost, w kierunku 
miasta mijamy secesyjne budynki DOLNEGO MIASTA, 
wzniesione na przełomie XIX i XX wieku. Pierwszy to sam 
budynek dworca z charakterystyczną fasadą (8). Po przeciw-
nej stronie placu znajduje się Pawilon Sztuki (12), zbudowa-
ny w 1898 roku, pierwszy pawilon wystawowy w Chorwacji. 
Przed nim jest park z fontannami i pomnikiem pierwszego 
chorwackiego króla - Tomislava (19), który panował w X 
wieku.
Jeżeli jednak skręcimy od dworca w lewo, przejdziemy obok 
hotelu „Esplanade“ (14) i Ogrodu Botanicznego, a potem w 
prawo, dojdziemy do Chorwackiego Teatru Narodowego (13) 
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i muzeum „Mimara“, (15). Jednak wszystkie drogi w Zagrze-
biu prowadzą do głównego placu miasta (7), pośrodku które-
go znajduje się pomnik bana Josipa Jelačicia (5). 
Interesującą, niezwykłą budowlą na obrzeżach Dolnego 
Miasta jest zaprojektowany w 1938 roku przez wybitnego 
artystę, Ivana Meštrovicia, meczet (16). W czasie II wojny 
światowej usunięto jego minaret i przeznaczono na cele 
świeckie. Obecnie mieści się tu Dom Artystów Plastyków. 

Budynki w tej części miasta są równie piękne z zewnątrz, jak 
i wewnątrz (4 i 6), dzięki ich wyposażeniu (9). Wśród licz-
nych pasaży handlowych najpopularniejszy, ale też najbar-
dziej elegancki, jest secesyjny Oktogon (10), swego rodzaju 
prekursor współczesnych galerii handlowych.
Na obrzeżach Dolnego Miasta zaczęły wyrastać wieżowce, 
jak np. „Cibona“ (11), mimo że takich budynków jest wię-
cej w nowoczesnej południowej części miasta, a wśród nich 
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wyróżnia się budynek Muzeum Sztuki Współczesnej (18). 
Również w nowych dzielnicach nie zapomina się o terenach 
zielonych i placach zabaw dla dzieci (20). Nad Savą, wokół 
jeziorka Bundek (17 i 18) urządzono znakomite tereny par-
kowo – rekreacyjne, gdzie spotykają się mieszkańcy Zagrze-
bia i ich goście.
W przeciwieństwie do tętniącego życiem Dolnego Miasta, 
starsze od niego GÓRNE MIASTO jest oazą spokoju. Stro-
me, wąskie uliczki mają w sobie wiele uroku. Zachowała się 
też jedyna z dawnych bram miejskich – Kamienna Brama 
(23). Dziś jest ona przede wszystkim miejscem kultu maryj-
nego, pełni rolę swego rodzaju kaplicy, w której znajduje się 
niewielki, cudowny obraz Matki Boskiej (26).
Na wzgórzu Kaptol wznoszą się wieże Katedry pod wezwa-
niem św. Szczepana i Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny. Jest to największa i najwyższa (105 metrów) budow-
la sakralna w Chorwacji (35). Jej budowę rozpoczęto w XI 
wieku, jednak zakończono dopiero w wieku XIX. Na placu 
przed katedrą znajduje się słup ze złotą figurą Matki Boskiej 
(27).
Mieszkańcy Zagrzebia szczególnie upodobali sobie niewiel-
ki, gotycki kościół św. Marka z XIV wieku (33), z charaktery-
stycznym dachem z kolorowych dachówek, na którym znaj-
dują się herby Zagrzebia i historycznych krain: Chorwacji, 
Slavonii i Dalmacji (30). Wokół Placu św. Marka znajdują się 
budynki Chorwackiego Saboru - Parlamentu (32 i 34), z re-
prezentacyjnym wejściem (29) i Rządu. Wystarczy wejść w 
którąś z wąskich uliczek, by dojść do Kościoła św. Katarzyny 
(24) z bogato zdobioną, barokową fasadą (25) i ołtarzem (21). 
W sąsiedztwie, w kompleksie poklasztornym z XVII wieku - 
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Klovićevi Dvori - urządzono sale wystawowe (22 i 38).
Na Górnym Mieście, w barokowym pałacu znajduje się tak-
że Muzeum Miasta Zagrzebia. Jest w nim zaprezentowana 
historia miasta (36), postacie jego dawnych mieszkańców 
(39), można też obejrzeć makietę dawnego Zagrzebia (37). 
Po drugiej stronie wzgórza rozciąga się park Tuškanac, na 
obrzeżu którego, w dzielnicy willowej znajduje się dom, w 
którym mieszkał najwybitniejszy współczesny pisarz chor-
wacki Miroslav Krleža (28), a przed nim jego pomnik (31). 
Przy tej samej ulicy mieści się Ambasada Rzeczypospolitej 
Polskiej.
W Zagrzebiu jest około trzydziestu MUZEÓW, a jeszcze 
więcej galerii. Jednym z największych jest muzeum „Mima-
ra“, w którym zgromadzono około 4.000 eksponatów poda-
rowanych przez chorwackiego kolekcjonera Ante Topicia 

Mimarę. Szczególnie cenna jest kolekcja szkła artystyczne-
go (48), sztuki Dalekiego Wschodu (49) i obrazów dawnych 
mistrzów (44 i 56). Obejrzeć tu można obrazy np. Breughla 
(53) i Velazqueza (54). Są także polonika – np. puzderko z 
kości słoniowej należące niegdyś do Marysieńki Sobieskiej. 
Największą liczbę eksponatów (460.000), posiada Muzeum 
Archeologiczne. W muzeum tym są działy: prehistorii (52), 
starożytności (43) i średniowiecza oraz unikatowe Zbiory 
Egipskie (41). 
Około 160.000 eksponatów posiada Muzeum Sztuki i Rze-
miosła, w którym zaprezentowano dzieje kultury material-
nej Chorwacji (40 i 50). Wśród 19 różnych kolekcji szczegól-
ne miejsce zajmuje kolekcja zegarów (45) i mebli. Tu właśnie 
oraz w galerii Klovićevi Dvori (51) najczęściej odbywają się 
wystawy czasowe. 
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Wśród galerii sztuki ważne miejsce zajmuje Galeria Strossmayera, w której zgromadzono obrazy dawnych mistrzów (59), a 
jej nazwa pochodzi od fundatora, biskupa Josipa Juraja Strossmayera (55 i 60). Galeria Współczesna (58) prezentuje sztukę 
chorwacką XIX i XX wieku (47), począwszy od obrazów Nikoli Mašicia, malarza wiejskich sielanek (46) aż po współcze-
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snego Edo Murticia, abstrakcjonisty (42). Wielką popularnością cieszy się Muzeum Techniki z modelem starej kopalni, 
wynalazkami Nikoli Tesli i oryginalnymi, starymi samolotami (57) i od otwarcia w 2009 roku również Muzeum Sztuki 
Współczesnej (61).
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SLAVONIA
Środkowoeuropejska kraina nad Dunajem

Na wschodzie Chorwacji, między wielkimi rzekami - Dunajem, Dra-
vą i Savą leży urodzajna Slavonia. Znana jest z rozległych równin, 
lasów dębowych, malowniczych winnic na pagórkach, barokowych 
pałaców i kościołów. Ciekawy jest tutejszy folklor z kolorowymi 
bryczkami, barwnymi strojami ludowymi, muzyką, a także specjały 
miejscowej kuchni.
Region turystyczny Slavonii obejmuje pięć województw (županiji): 
virovitičko-podravskie, požeško-slavonskie, brodsko-posavskie, osje-
čko-baranjskie i vukovarsko-srijemskie. Nie jest on zbyt często od-
wiedzany przez turystów, bowiem leży na uboczu głównych szlaków 
turystycznych, prowadzących nad morze. Jednak ci, którzy zdecydują 
się tu przyjechać, będą mile zaskoczeni.
W przeciwieństwie do Chorwacji Środkowej, Slavonia w wieku XVI 
podbita została przez Turków, którzy wycofali się dopiero po zawarciu 
Pokoju Karłowickiego w 1699 roku. Region ten znalazł się wówczas pod 
panowaniem Austrii, a od 1867 roku – Węgier. Na tereny opuszczone 
w średniowieczu przez autochtoniczną ludność Monarchia Austrowę-
gierska sprowadziła nowych mieszkańców z innych, należących do niej 
krajów, m.in. z Galicji. Karczowali oni lasy, uprawiali ziemię, budowali 
nowe życie Slavonii.
Burzliwa historia sprawiła, że w Slavonii znajduje się stosunkowo nie-
wiele zabytków. Obszar ten był zamieszkany już w epoce brązu, o czym 
świadczą wykopaliska, jak np. licząca ponad 4 tysiące lat Gołębica z Vu-
čedolu (8). Archeolodzy odkryli także pozostałości z czasów rzymskich, 
kiedy to na tych terenach rozciągała się prowincja Panonia. Z okresu 
średniowiecza pochodzą np. zachowane fragmenty murów miejskich w 
Iloku nad Dunajem (3), najdalej na wschód wysuniętej miejscowości w 
Chorwacji. W Iloku urodził się wybitny polonofil, tłumacz i popularyza-
tor literatury i kultury polskiej, Julije Benešić (1883-1957).
Większość zabytków w Slavonii pochodzi z wieku XVIII i XIX. Budo-
wano wówczas liczne kościoły jako symbol powrotu regionu do świata 
chrześcijańskiego. Przykładem jest klasztor franciszkanów w miejsco-
wości Slavonski Brod (2). Wieki te to także okres intensywnego rozwoju 
gospodarczego, który dokumentują symbole cechowe w miejscowości 
Požega (4). Położenie nad wielkimi rzekami sprzyjało także rozwojowi 
transportu (5). Z portów rzecznych towary przewożono w głąb kraju 
transportem konnym, stąd ciągle żywa tradycja hodowli koni (1).
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W listopadzie 1944 roku w pobliżu miejscowości Batine nad 
Dunajem rozegrała się ważna bitwa między wojskami nie-
mieckimi a Wojskiem Narodowo-Wyzwoleńczym pod wo-
dzą Marszałka Tito i Armią Czerwoną. Wydarzenie to upa-
miętnia pomnik, którego autorem jest chorwacki rzeźbiarz 
Antun Augustinčić (6). Jego dziełem jest również pomnik 
Józefa Piłsudskiego w Katowicach.
Slavonia była także terenem działań wojennych w latach 
1991 – 1995. Po proklamowaniu niepodległości Chorwacji 
od wschodu wkroczyła tu Jugosłowiańska Armia Ludowa. 
Nastąpił exodus ludności chorwackiej, a symbolem znisz-
czeń i cierpień ludności cywilnej stał się Vukovar i Ovčara, 
miejsce gdzie utworzono obóz, w którym poniosło śmierć 
ponad 200 osób.  Wydarzenia te upamiętnia pomnik pole-
głym bohaterom na cmentarzu w Vukovarze (7).
Największym miastem Slavonii jest Osijek, leżący nad Du-
najem, którego symbolem są BAROKOWE PAŁACE i ko-
ściół świętych Piotra i Pawła (9) przy głównym placu miej-
skim (10).
Podobne pałace znajdują się także w innych miastach Sla-

vonii, jak np. w Vinkovcach (11), Vukovarze (20), Viroviticy 
(14), Slavonskim Brodzie (15 i 18), a zwłaszcza w Požedze 
(13 i 16), w której znajduje się także jeden z najpiękniejszych 
placów miejskich w Chorwacji (19), chociaż zapewne nie 
ustępuje mu rynek drugiego co do wielkości miasta regionu, 
Slavonskiego Brodu (17).
Jednak najcenniejszym zabytkiem barokowego budownic-
twa jest w Slavonii Osječka Tvrđa – Stare Miasto w Osije-
ku, zgłoszone do wpisania na Listę światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO. Jest to unikatowy zespół łączący w 
jedną całość obiekty o przeznaczeniu wojskowym i cywil-
nym. Jego budowę rozpoczęto w 1712 roku według wzorów 
znanych z fortyfikacji holenderskich. Mimo, iż na przestrze-
ni wieków rozebrano część murów obronnych, zespół ten 
zachował się do naszych czasów w stanie niemal niezmie-
nionym (32). Obecnie mieści się tu Uniwersytet w Osijeku 
i Muzeum Slavonii (24) oraz nowoczesne Muzeum Arche-
ologiczne (28 i 29). 
Położony na granicy z Bośnią Slavonski Brod ma dobrze 
zachowane mury miejskie (27). Pomysłodawcą budowy 
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granicznej twierdzy w tym strategicznym punkcie był na 
początku XVIII wieku książę Eugeniusz Sabaudzki. Dziś 
dawne fortyfikacje służą celom turystycznym, muzealnym 
(21), są tu zakłady rzemieślnicze (38), a także biura Urzędu 
Miasta (42).
Stosunkowo dobrze zachowane są także obiekty obronne 
miasta Iloku (34) z Klasztorem Franciszkanów i zamkiem 
włoskiej rodziny arystokratycznej Odeschalchi z muzeum, 
a w ich podziemiach znajdują się znane piwnice win (26). 
Można tu degustować miejscowe wina, wśród których naj-
bardziej znanym jest Iločki Traminac. Niedaleko znajduje 
się majątek Principovac (35), gdzie odbywają się różnego 
rodzaju imprezy. Zabytkiem kategorii zerowej są położo-
ne w pobliżu miejscowości Orahovica ruiny średniowiecz-
nej twierdzy Ružice (36), wzniesionej na wysokości 337 m 
n.p.m. Burzliwe dzieje Slavonii i Baraniji prezentuje Mu-

zeum w Batinie, w miejscu bitwy, jaka rozegrała się tu pod-
czas II wojny światowej (25).
W Slavonii zachowało się także wiele zamków i pałaców, 
zwłaszcza w dorzeczu Dravy, na zachód od Osijeku. Należy 
do nich monumentalny pałac Normann-Prandau z pięknym 
parkiem w Valpovie (22), gdzie zachowały się także pozosta-
łości fortyfikacji z XV wieku (31). Pełen elegancji jest pałac 
należący do rodziny Pejačević w miejscowości Našice (40) 
otoczony parkiem krajobrazowym z jeziorem (40), obecnie 
Muzeum Regionalne. Najsławniejszą mieszkanką pałacu 
w Našicach była pianistka i kompozytorka Dora Pejačević 
(1885-1923), której fortepian (23) stanowi część ekspozycji 
muzealnej.
Należący do Pejačeviciów pałac znajduje się także w cen-
trum miasta Viroviticy (30), położonego na zachodzie Sla-
vonii. Ciekawy jest najmłodszy, zbudowany na początku XX 
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wieku w stylu Tudorów pałac myśliwski Mailath w miejscowości Donji 
Miholjac nad Dravą (37). Slavonia znana jest także z uprawy winorośli i 
produkcji znakomitych win, zwłaszcza w położonej na południu regionu 
Kotlinie Požeškiej. Tu właśnie, w miejscowości Kutjevo znajduje się rów-
nież pałac (41) i piwnice win z XIII wieku.
Najcenniejsze ZABYTKI SAKRALNE SLAVONII związane są z siedzi-
bami diecezji, jak np. Požega, gdzie przy Placu św. Trójcy znajduje się 
jedna z najpiękniejszych siedzib biskupów (49), mieszcząca się w XVIII-
wiecznym Kolegium Jezuickim. Jest tu także „Kužni Pil“ - Słup morowy, 
upamiętniający ofiary epidemii dżumy w 1739 roku (48).
Najbardziej monumentalną budowlą sakralną w Slavonii jest Katedra 
w Đakovie, wzniesiona z inicjatywy biskupa Josipa Juraja Strossmayera. 
Zbudowano ją z czerwonej cegły (47), a wnętrze zdobią liczne ołtarze i 
witraże (43). Charakterystyczny czerwony kolor widoczny jest także na 
przykładzie Kościoła świętych Piotra i Pawła w Osijeku (46).
Piękny jest także Klasztor Franciszkanów w Viroviticy z kościołem św. 
Rocha (55), zwłaszcza wnętrze kościoła (50), wirydarz klasztorny (56) i 
refektarz (45). Do zakonu franciszkanów należał także kościół św. Trój-
cy w Slavonskim Brodzie (52) i klasztor w Šarengradzie nad Dunajem 
(54). Pełne uroku są także niektóre małe kościółki, jak np. kościół św. 
Wawrzyńca w Lipovcu (58), kościół świętych Piotra i Pawła w pobliżu 
wsi Topolje, ufundowany w 1722 roku przez Eugeniusza Sabaudzkiego w 
dowód wdzięczności za zwycięstwo nad Turkami (59).
Szczególną wartość historyczną posiada należący niegdyś do templa-
riuszy kościółek św. Marcina w pobliżu miejscowości Našice (60), je-
den z nielicznych, jakie zachowały się z czasów przed najazdem turec-
kim. Niezwykły jest także kościół Wszystkich Świętych w Đakovie (51), 
mieszczący się w meczecie z przełomu XVI i XVII wieku, a także ka-
plica dobudowana do zamku w Valpovie (57). Ciekawe pod względem 
architektonicznym są: kościół św. Teresy z Avilla (44) w miejscowości 
Suhopolje koło Viroviticy, kościół św. Dymitra w miejscowości Brodski 
Drenovac (46) oraz prawosławny klasztor św. Mikołaja w pobliżu Ora-
hovicy (53).
Niezwykle ważnym elementem kultury Slavonii jest jej KULTURA 
LUDOWA. Odnajdziemy ją we wsiach, jak np. Davor na Savi z po-
rośniętymi trawą dachami zabudowań (68), na obszernych podwór-
cach ze starymi wozami (67). O duchu Slavonii mówią także ciepłe 
kolory fasad (69) i proste sprzęty (63). Równie piękne są obszerne 
domy wiejskie (66) i niewielkie domki w winnicach, przeznaczone do 
odpoczynku po ciężkiej pracy (64).
Jedną z ładniejszych wsi jest Zmajevac w Baranji i wieże jego kościołów 
wznoszące się ponad zabudowaniami wzdłuż głównej ulicy (61). Nieza-
pomnianym przeżyciem jest wizyta u właściciela winnicy (62) i degusta-
cja win z jego piwniczki (65).
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DALMACJA - REGION 
ZADARU - U źródeł kultury chorwackiej

Dalmacja jest największym, najbardziej znanym w świecie chor-
wackim regionem historycznym. Leży na południu, nad ciepłym 
morzem, jest pełna słońca, oliwek, wina, ryb, a jej mieszkańcy są 
pełni radości. Dalmacja jest także najbogatszym w zabytki regio-
nem Chorwacji. Tu właśnie znajdują się cztery z pięciu obiektów 
zabytkowych pod ochroną UNESCO. Najdalej na północny za-
chód wysunięty jest obszar Dalmacji wokół Zadaru.
Tu znajduje się jedno z najstarszych chorwackich miast – Zadar, wyspy 
Pag, Dugi Otok (Długa Wyspa), Ugljan, Pašman oraz całe mnóstwo 
małych wysepek. Tu też jest najwięcej – w stosunku do pozostałych 
części wybrzeża - zamieszkanych wysp, zaś w głębi lądu intensywnie 
rozwija się rolnictwo. Wszędzie spotkać możemy liczne zabytki – od 
czasów prehistorycznych, poprzez starożytność, wczesne średnio-
wiecze aż do renesansu.
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Obszar ten ze względu na jego strategiczne położenie w cen-
tralnej części chorwackiego wybrzeża Adriatyku oraz sprzy-
jające warunki życia był w przeszłości narażony na liczne 
konflikty, w tym także podczas ostatnich działań wojennych 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Najdawniejszymi 
znanymi mieszkańcami Dalmacji byli Ilirowie, potem Gre-
cy, a nazwa Dalmacja po raz pierwszy pojawia się w I wieku 
p.n.e. jako nazwa prowincji rzymskiej ze stolicą w Salonie 
(dzisiejszy Solin). Już w czasach kolonizacji greckiej powsta-
wały tu miasta – państwa. Następnie obszar ten był pod pa-
nowaniem Bizancjum, Franków, tu po przybyciu nad Adria-
tyk w VII wieku, plemiona chorwackie zetknęły się z kulturą 
antyczną i stosunkowo wcześnie przyjęły chrześcijaństwo, tu 

też powstawały pierwsze chorwackie organizacje państwo-
we, o czym świadczą liczne zabytki najdawniejszej kultury 
chorwackiej. 
Od wieku XIV władzę nad wschodnim wybrzeżem Adriaty-
ku objęła potężna wówczas Rzeczpospolita Wenecka, a od 
strony lądu rozpoczęła się ekspansja turecka. W 1806 roku 
Dalmację zdobyły wojska Napoleona, a po Kongresie Wie-
deńskim obszar ten przypadł Cesarstwu Austriackiemu. Jed-
nak miejscowa ludność mimo to zachowała swą słowiańską, 
chorwacką tożsamość, a w wieku XIX tu właśnie zrodziły się 
dążenia do zjednoczenia ziem chorwackich. Urzeczywistni-
ły się one najpierw po powstaniu państwa jugosłowiańskie-
go, następnie Socjalistycznej Republiki Chorwacji, a w całej 
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rozciągłości – po roku 1991 i powstaniu niepodległego pań-
stwa chorwackiego. 
Obecnie region zadarski należy do najbardziej dynamicznie 
rozwijających się pod względem gospodarczym obszarów 
Chorwacji. Mimo to udało się zachować piękno przyrody, a 
liczne zabytki harmonijnie wtapiają się w naturalny krajobraz 
(4) i zespoły urbanistyczne (5). O historycznym znaczeniu 
tego obszaru i jego spuścizny kulturalnej świadczy najstarsza 
część ZADARU (1), zaś w samym mieście i na okolicznych 
wyspach, np. na Pašmanie (3), są liczne zabytki sakralne. 
Mieszkańcy Zadaru uważają, że najpiękniejszy zachód słoń-
ca oglądać można z miejscowego deptaka nadmorskiego, to 
samo powiedział Alfred Hitchcock, który odwiedził Zadar 

w latach 70-tych ubiegłego wieku W tym miejscu znajdują 
się ciekawe instalacje „morskich organów” (2), z których wy-
dobywają się niezwykłe dźwięki, zależnie od ruchu fal oraz 
„Powitanie słońca”.
Wśród licznych kościołów Zadaru szczególne miejsce 
zajmuje Kościół św. Donata z IX wieku (8), wzniesiony 
na planie rotundy (7), swego rodzaju znak firmowy mia-
sta. Jest tu także romańska Bazylika św. Chryzogona z XII 
wieku (10 i 9), Katedra św. Anastazji z XII wieku (6) i 
kościół św. Symeona (V-XVII wiek), w którym znajduje 
się sarkofag z relikwiami jego patrona w głównym ołta-
rzu (13). Od XII wieku jest Zadar nieprzerwanie siedzibą 
arcybiskupa. W Muzeum Sztuki Sakralnej obejrzeć można 
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niezwykle cenne i ciekawe zbiory zgromadzone na 
stałej wystawie „Złoto i Srebro Zadaru”, wśród nich 
dzieła sztuki ze złota i kamieni szlachetnych, a w 
szczególności krucyfiksy (12) i obrazy sakralne (15)
W starej części Zadaru wszędzie spotkamy zabytki 
przeszłości – mury miejskie, baszty, wspaniałe bra-
my miejskie. Wśród baszt zwraca uwagę Baszta Ka-
pitańska, a wśród bram najbardziej reprezentacyjna 
jest późnorenesansowa Brama Lądowa (11), arcy-
dzieło późnorenesansowego architekta Michaela 
Sammicheli. W Zadarze znajduje się Muzeum Szkła 
Antycznego z unikatowymi zbiorami i ekspozycją 
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(14) w zaadaptowanym do tego alu Palacu Cosmecendi (16). 
Poza murami miejskim można zobaczyć dzieła architek-
tury współczesnej, wśród nich nowy kompleks sportowy z 
halą do koszykówki i krytym basenem (17) oraz „powitanie 
słońca” (18) – ciekawą instalację wizualną znajdującą się na 
deptaku nadmorskim. 
Ponieważ Zadar znalazł się pod panowaniem chorwackim 
dopiero w XI wieku, centrum władzy kościelnej Królestwa 
Chorwackiego znajdowało się w miejscowości NIN, obec-
nie niewielkim miasteczku. Tu, na malowniczej wysepce 
(27), do której wchodzi się przez kilka bram (22 i 26), osa-
da iliryjskiego plemienia Liburnów istniała już w IX wieku 

p.n.e. Kiedy Nin został siedzibą biskupów chorwackich, w 
XI wieku zbudowano tu unikatowy kościółek św. Krzyża 
(30), niezwykle cenny zabytek architektury. W mieście są 
również inne kościoły i kapliczki (25).
Na niewielkim wzniesieniu w pobliżu Ninu znajduje się jesz-
cze jedna perełka średniowiecznej architektury chorwackiej 
– romański kościółek św. Mikołaja (19). Dziś kościołem pa-
rafialnym Ninu jest Kościół św. Anzelma, niegdyś katedra, 
z dzwonnicą z XII wieku (24). W jego skarbcu przechowy-
wane są cenne eksponaty należące w przeszłości do katedry, 
wśród nich dary potężnych niegdyś rodów, jak np. książąt 
Šubićów (20 i 21). Cenne są także zbiory archeologiczne, 
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w szczególności z czasów rzymskich i początków państwa 
chorwackiego (23 i 29), a także szczątki wczesnośrednio-
wiecznych statków znalezione w lagunie koło Ninu (28).
Na zapleczu Zadaru w kierunku lądu znajdują się mikrore-
giony RAVNI KOTARI i BUKOVICA z licznymi zabytkami. 
Wśród nich szczególne miejsce zajmują pozostałości bu-
dowli wznoszonych przez zakony rycerskie - Templariuszy i 
Joannitów. Ich centrum znajdowało się w miejscowości Vra-
na, która w XVI wieku została podbita przez Turków. Dziś 
o czasach jej dawnej świetności świadczą jedynie ruiny (37). 
Znajduje się tu także dobrze zachowany Maštrovicia-han, 
jedyny turecki karawan-seraj w Dalmacji. Aleksander Sapie-
ha tak opisywał jego wygląd w 1804 roku: „Jest to czworo-
gran dwa dziedzińce w sobie zamykający, z marmuru z wiel-
kim staraniem ciosanego zbudowany. Izby naokoło są dosyć 
porządne, a na dole składy i stajnie doskonale urządzone. 
Nie widziałem w moich tureckich podróżach piękniejszej 
gospody.”

W miasteczku Benkovac (nazwa pochodzi od dawnych wła-
ścicieli – książąt Benkoviciów) zachowały się pozostałości 
dwóch twierdz, a w ich pobliżu kościółek św. Antoniego z 
1743 roku (38). Niedaleko Benkovca odkryto starożytną As-
serię (33) z murami obronnymi i łukiem tryumfalnym cesa-
rza Trajana. Są tu także dawne twierdze Kličevica (34) i Ka-
rin (42), a także klasztor franciszkanów (XV-XVIII wiek) w 
miejscowości Karin (39 i 40), położonej nad najgłębiej wrzy-
nającą się w ląd zatoką na chorwackim wybrzeżu, nazywaną 
Karinsko More, które łączy się z zatoką Novigradsko More. 
Nad nią leży malownicze miasteczko i ruiny twierdzy z XIII 
wieku (31), w której pod koniec XIV wieku więzione były 
matka i siostra królowej Jadwigi.
Jeszcze dalej w głąb lądu, na krasowym pustkowiu Bukovicy, 
w dolinie rzeki Zrmanji (32) położony jest prawosławny klasz-
tor Krupa z XVI wieku. Wnętrze przyklasztornej cerkwi zdo-
bią cenne freski z 1602 roku (36). W okolicy jest także wiele 
starych kościółków (41) harmonijnie wtopionych w krajobraz 
pomiędzy zboczami gór Velebitu i wybrzeżem (35).
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Bogate w zabytki są także WYSPY W REGIONIE ZADARU. 
Tutejsze wybrzeże jest bardzo rozczłonkowane i często od-
wiedzane przez żeglarzy. Wśród wysp szczególnie ważny jest 
Pašman, na którym obok siebie znajdują się dwa klasztory – 
franciszkanów z XIV – XVIII wieku (48) i benedyktynów 
z XII – XV wieku (49). Ten ostatni jest jedynym czynnym 
klasztorem benedyktynów w Chorwacji, posiada bogatą ko-
lekcję obrazów (47). Także na maleńkiej wysepce Galevac w 
pobliżu wyspy Ugljan znajduje się klasztor franciszkanów z 
XV wieku (51). 

Na wyspach w pobliżu Zadaru są stare twierdze, jak np. Ka-
štelina na wyspie Vir (50), wieża Toreta na wyspie Silba (53), 
a w miejscowości Veli Rat na wyspie Dugi Otok znajduje 
się jedna z najpiękniejszych chorwackich latarni morskich 
(43). Najbogatsza w zabytki jest wyspa Pag, znana także z 
produkcji soli, sera i koronek. Łączy ją z lądem most, przy 
którym stoją zabytkowe wieże (45 i 52). Budowę dzisiejszej 
stolicy wyspy, miasta Pag, rozpoczęto w 1443 roku według 
planu wybitnego architekta i rzeźbiarza, Juraja Dalmatinca 
(46). Posiada ono regularną siatkę ulic i placów, przy któ-
rych wzniesiono najważniejsze budowle – Pałac Rektorów i 
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (44). 
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Na południe od Zadaru położony jest region Dalmacji wokół Szybenika, w 
którym znajdują się dwa parki narodowe - Krka i Kornaty. Region ten jest 
niezwykle bogaty w zabytki. Dwa najważniejsze miasta regionu to nadmorski 
Szybenik i położone w górach, niegdyś królewskie miasto Knin.

Region Szybenika składa się z trzech części - nadmorskiej, w której centrum znaj-
duje się miasto Szybenik, wysp Murter, Prvić, Kaprije, Žirje, Zlarin, Krapanj oraz 
części lądowej wokół miast Drniš i Knin. Do tego regionu należy także Archipelag 
Kornaty, składający się z niezliczonej ilości wysepek, dzięki czemu chlubi się on 
największą liczbą wysp spośród wszystkich nadmorskich regionów chorwackich.
Obszar ten bogaty jest w zabytki od czasów prehistorycznych do współczesności. 
Znajdziemy tu liczne ślady z czasów iliryjskich, rzymskich, bogato reprezentowa-
ne jest średniowiecze, ale przede wszystkim renesans. Tu swoje rezydencje mieli 
także książęta i królowie chorwaccy od wieku IX do zjednoczenia z Królestwem 
Węgierskim w 1102 roku.

REGION SZYBENIKA
Skarbnica architektury śródziemnomorskiej
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Odmiennie niż pozostałe miasta dalmatyńskie, zbudowane 
w miejscu wcześniejszych municypiów, jest Szybenik pierw-
szym prawdziwie chorwackim miastem nadmorskim. Po-
wstał w wieku XI, za panowania króla Petra Krešimira IV, jest 
więc także nazwany miastem Krešimira. W tym czasie stolica 
Chorwacji mieściła się Kninie, nazywanym z kolei miastem 
Zvonimira, bowiem właśnie król o tym imieniu przeniósł tu 
stolicę w IX wieku.
Najsławniejszym zabytkiem tej części Dalmacji jest Katedra 
w Szybeniku, wpisana na listę światowego dziedzictwa kul-
turowego UNESCO. W regionie tym jest także malownicze 
miasteczko Primošten, liczne znaleziska archeologiczne w 
okolicach miejscowości Bribirska Glavica i Knin, budowle 
sakralne, a wśród nich szczególnie pięknie położony na wy-
sepce Visovac pośrodku jeziora Klasztor Franciszkanów (1). 
W pobliżu znajduje się także klasztor prawosławny Krka w 
kanionie rzeki o takiej samej nazwie (3), uważany za najcen-
niejszy zabytek prawosławia w Chorwacji. 
Milczącymi świadkami burzliwej historii tego regionu, tak-
że najnowszej, są liczne twierdze i fortyfikacje. Nad Szybe-
nikiem wznoszą się trzy monumentalne twierdze: św. Jana, 
św. Anny i Šubićevac (2), a wejścia do miasta od strony 
morza strzeże ufortyfikowany przesmyk św. Antoniego (8), 
gdzie znajduje się monumentalna twierdza św. Mikołaja z 
XVI wieku (9). Świadectwem zniszczeń z okresu ostatniej 
wojny jest ciekawy, nowy kościół w miejscowości Kijevo, u 
podnóża Gór Dynarskich (6). 
W okolicy Szybenika wiele jest malowniczych miejscowości, 
jak Skradin nad rzeką Krka (5), czy Prvić Šepurine na wyspie 
Prvić (4). Malownicze są także wioski położone w górach.
W jednej z nich, Otavicach, urodził się także największy 
chorwacki rzeźbiarz, Ivan Meštrović (1883 - 1962), który za-
projektował tu rodzinne mauzoleum (7).
KATEDRA św. JAKUBA w Szybeniku budowana była od 
1431 do 1535 roku. Budowało ją wielu mistrzów, jednak 
największe zasługi przypisywane są Jurajowi z Dalmacji. Ka-
tedra wpisana jest na listę światowego dziedzictwa kulturo-
wego UNESCO przede wszystkim ze względu na niepowta-
rzalne połączenie elementów gotyckich i renesansowych w 
architekturze (10 i 16) oraz niespotykany sposób budowy z 
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wielkich bloków kamiennych. Jest on widoczny zwłaszcza w kopule katedry (15), 
bardziej jeszcze imponującej od wewnątrz niż z zewnątrz (12).
Na zewnątrz zwraca uwagę fryz składający się z 71 głów mężczyzn, kobiet i dzie-
ci (11 i 13), zapewne współczesnych jego twórcy oraz wspaniały portal (21). We 
wnętrzu świątyni znajdują się liczne rzeźby (14) oraz baptysterium uważane za 
arcydzieło architektury gotyckiej. Obok, w pałacu biskupów, znajduje się Muzeum 
Diecezjalne. Katedra jest harmonijnie wkomponowana w otoczenie – nad nią 
wznosi się wzgórze Šubićevac (17), a za nią jest labirynt wąskich uliczek Starego 
Miasta z zabytkowymi kościołami, jak np. kościół św. Barbary (19), św. Jana (20) 
i cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej (18). Naprzeciwko Katedry jest renesansowy bu-
dynek ratusza (22).
WYBRZEŻE I WYSPY w tej części Dalmacji są niezwykle malownicze. Przykła-
dem jest miasteczko Primošten (24), położone na wysepce, połączonej z lądem 
wąską groblą, usypaną w miejscu dawnego mostu. W okolicy, na kamienistych 
zboczach uprawiana jest winorośl (32), a miejscowym specjałem jest znakomite 
czerwone wino Babić. 
O wartości Primoštenskich winnic świadczy także fakt, że Chorwacki Ogród, w 
którym zajmowały one kluczowe miejsce, otrzymał złoty medal na wystawie świa-
towej „Japonia, Flora 2000“. Niedługo potem rozpoczęto procedurę wpisania Pri-
moštenskich winnic na listę UNESCO, a argumentem ją wspierającym może być 
ich fotografia od dawna znajdująca się w budynku UNESCO w Paryżu. W górskich 
wsiach w pobliżu Primoštenu, np. w gospodarstwie Jurlinini Dvori (29), zachowała 
się dawna architektura wiejska, sprzęty (27), a także narzędzia pracy (30).
Tradycyjna zabudowa i układ urbanistyczny zachowały się np. w miejscowości Be-
tina na wyspie Murter (23), znanej z tradycji budowy drewnianych statków (26). 
Mieszkańcy rybackiej miejscowości Murter (25) są od stuleci właścicielami ziemi 
na wyspach Archipelagu Kornaty (33). Najmniejszą zamieszkaną wyspą na Adria-
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tyku jest Krapanj (31), gdzie zachowała się tradycja połowu 
korali i gąbek (28) i gdzie znajduje się Klasztor Franciszka-
nów.
 Także DALMATINSKA ZAGORA, położona w górach w 
głębi lądu, kryje liczne zabytki, przede wszystkim z okre-
su starożytności i wczesnego średniowiecza. Na wzgórzu 
Bribirska Glavica niedaleko Skradina zachowały się mury 
obronne osady iliryjskiej oraz pozostałości rzymskiego 
castrum - Varvarii (35). Na płaskowyżu nad głębokim ka-
nionem rzeki Krka znajdował się rzymski obóz wojskowy 
Burnum (41), w którym w I wieku stacjonowały legiony 
rzymskie. Obok są ruiny rzymskiego amfiteatru (44). W 
miejscu o nazwie Danilo odkryto pozostałości osady z cza-
sów prehistorycznych (43).

U podnóża Gór Dynarskich znajduje się Kościół Najświęt-
szego Zbawiciela z IX wieku znany jako najstarszy kościół 
chorwacki, z zachowaną dzwonnicą (40). W Kninie wielkie 
wrażenie robi potężna, renesansowa twierdza z XVI wieku 
(34), obok której jest niewielkie muzeum (37) z eksponata-
mi także z ostatniej wojny pod koniec XX wieku (36). Ruiny 
twierdz spotkać można też w okolicy Drniša nad rzeką Krką 
(45), jak np. Nečven grad (46) czy w samym Drnišu (42), 
gdzie w miejscowym muzeum znajduje się kolekcja dzieł 
pochodzącego z tych okolic, wybitnego chorwackiego rzeź-
biarza, Ivana Meštrovića (1883 – 1862). Oprócz rzeźb (39) 
jest też jeden z niewielu obrazów artysty – portret matki 
(38).
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DALMACJA - REGION SPLITU
Trzy zespoły zabytkowe pod ochroną UNESCO i wiele 
innych wartych obejrzenia
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Największy region turystyczny Dalmacji położony jest wokół największego z miast dalmatyńskich – Splitu. Tu znaj-
duje się centrum i serce Dalmacji, tu zamieszkuje większość jej mieszkańców, tu znajdują się najważniejsze wyspy 
i najpiękniejsze plaże. Tu także jest najwięcej cennych zabytków kultury i dwa z pięciu chorwackich obiektów wpi-
sanych na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO – najstarsza część Splitu z Pałacem Dioklecjana i stare miasto 
w Trogirze oraz Starigradsko polje na wyspie Hvar. W Splicie i okolicy odczuć możemy najprawdziwszą atmosferę 
„śródziemnomorza”.
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Split jest drugim pod względem liczby mieszkańców (około 200 
tys.) miastem Chorwacji, ważnym ośrodkiem kulturalnym, nauko-

wym i gospodarczym, stolicą województwa splicko - dalmatyńskiego. Pozostałe większe 
miejscowości nadmorskie to Trogir, Omiš i Makarska. Od strony morza rozciąga się 
łańcuch dużych wysp. Są to Brač, Šolta, Čiovo, Hvar i Vis, zaś w kierunku lądu, w górach 
położone są miejscowości Sinj, Imotski, Vrlika, Vrgorac.
Cały ten obszar jest prawdziwą skarbnicą zabytków od czasów prehistorycznych, jed-
nak właśnie w Dalmacji Środkowej zachowało się w dobrym stanie szczególnie wiele 
zabytków z okresu starożytności. Tu znajdowała się grecka Issa (obecnie Vis) i rzymska 
Salona (obecnie Solin) oraz prawdziwa perła wśród zabytków Chorwacji - CENTRUM 
SPLITU I PAŁAC DIOKLECJANA. 

Cesarz rzymski Dioklecjan (Caius Aurelius Valerius Dioklecianus, 245 – 316) z wielką sta-
rannością wybrał miejsce na swą rezydencję, gdzie postanowił spędzić ostatnie lata życia 
(1). Zadecydowało o tym nie tylko położenie w spokojnej zatoce u podnóża zalesionego 
wzgórza Marjan (178 m n.p.m.), nie tylko znakomite warunki klimatyczne, ale także jego 
pochodzenie z rodu iliryjskiego (był synem wyzwoleńca), wywodzącego się z okolic Salony. 
Istnieją także przypuszczenia, że argumentem na rzecz takiej właśnie lokalizacji cesarskiej 
rezydencji były źródła wód siarkowych w Splicie. Cesarz bowiem w podeszłym wieku cier-
piał na poważne schorzenia reumatyczne, a także liczne choroby wywołane trudami pano-
wania. Pałac wzniesiono na planie regularnego czworoboku o bokach długości około 200 
metrów. Był on otoczony wysokim murem z licznymi wieżami (2). Po śmierci Dioklecjana 
pałac przeszedł na własność państwa. Był miejscem zsyłki dla tych, którzy znaleźli się w nie-
łasce. Około roku 630 ofiarą najazdu Awarów i Słowian padła niedaleka Salona. Tamtejsza 
ludność za zgodą władz, zajęła opustoszały Pałac Dioklecjana. I tak na przestrzeni wieków 
powstał kompleks miejski, którego centrum stanowiła obwarowana rezydencja cesarska.
Katedra św. Domniusza (5), patrona Splitu, powstała w VII wieku w miejscu Mauzoleum 
cesarza Dioklecjana, znanego skądinąd jako prześladowca chrześcijan. W XII wieku dobu-
dowano do niej wspaniałą romańską dzwonnicę. Katedra z bogato wyposażonym wnętrzem 
(3) jest miejscem zgromadzeń wiernych, odwiedzają ją także liczni turyści. Przed katedrą 
znajduje się Perystyl, miejsce, w którym niegdyś lud składał hołdy cesarzowi, dziś ulubione 
miejsce spotkań i letnia scena operowa (4).
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W scenerii Pałacu Dioklecjana odbywają się dzisiaj spekta-
kle teatralne (8), koncerty zespołów śpiewaczych (7), miej-
sce to jest pełne życia (11). Na zewnątrz i wewnątrz murów 
dawnego pałacu znajdują się także pomniki sławnych Chor-
watów, jak np. Grzegorza z Ninu, który żył na przełomie IX i 
X wieku, nazywany był „biskupem Chorwatów” i – jak mówi 
tradycja – walczył o liturgię w języku słowiańskim (12) i 
„ojca literatury chorwackiej“, renesansowego pisarza Marka 
Marulicia (6). Do Pałacu prowadzą cztery bramy: Żelazna, 
Złota, Srebrna (10) i Miedziana, wiodąca przez podziemia 
na deptak nadmorski Rivę (9), ulubione miejsce spacerów 
mieszkańców Splitu i ich gości.
Wiele cennych zabytków znajduje się także poza murami 
Pałacu Dioklecjana. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje 
zamknięty z trzech stron zespół budowli, wzniesionych w 
latach 1850 – 1910 w stylu neorenesansowym, w miejscu 
dawnych fortyfikacji, a nazwanych na wzór wenecki Proku-

rativy (27). Tu odbywają się często imprezy muzyczne. W 
Splicie jest wiele pięknych pałaców również w innych miej-
scach (28). 
Split znany jest także jako MIASTO MUZEÓW. Wśród 
nich szczególne miejsce zajmuje Muzeum Chorwackich 
Zabytków Archeologicznych (16), w którym zgromadzono 
najcenniejsze zabytki kultury materialnej i duchowej Chor-
watów, przede wszystkim z czasów narodzin państwa chor-
wackiego od wieku IX do XII. Tu także znajduje się jedna z 
trzech galerii poświęconych największemu chorwackiemu 
rzeźbiarzowi Ivanowi Meštroviciowi (13 i 14). Cenną kolek-
cję obrazów posiada także Muzeum Miejskie (15), które ma 
ciekawy wystrój wnętrz (18 i 19). W Splicie jest wiele galerii, 
wśród nich Galeria Sztuki (21) w budynku dawnego szpitala 
(22) z cenną kolekcją malarstwa z XIX wieku (20) oraz Ga-
lerija Vidović, której nazwa pochodzi od znanego malarza, 
Emanuela Vidovića (17).
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O znaczeniu Splitu jako największego chorwackiego mia-
sta na wybrzeżu i trzeciego pod względem wielkości portu 
pasażerskiego nad Morzem Śródziemnym możemy dowie-
dzieć się w Muzeum Morskim w Splicie. Znajduje się tu sze-
reg makiet statków, jakie pływały po morzach we wczesnym 
średniowieczu (24), w czasach wielkich żaglowców (25) aż 
po czasy współczesne (23). Szczególnie bogaty jest dział po-
święcony marynarce wojennej w XIX i XX wieku (26). 
W odległości 5 km od Splitu znajdują się ruiny SALONY, 
stolicy rzymskiej prowincji Dalmacji, zajmującej obszar 
wschodniego wybrzeża Adriatyku, większy niż cała dzisiej-
sza Chorwacja. Pierwsze wzmianki o istnieniu w tym miej-
scu ośrodka miejskiego pochodzą z 119 roku p.n.e. Wtedy 
była tu stolica iliryjskiego plemienia Delmatów. Największy 
rozkwit przeżywała Salona w czasach panowania cesarza 
Dioklecjana. Około roku 614 liczące 60 tysięcy mieszkań-
ców miasto zajęli i zniszczyli Awarowie i Słowianie. 
O znaczeniu rzymskiej Salony świadczą odnalezione przez 
archeologów na dużej przestrzeni ruiny (42), których roz-
miary zaskakują zwiedzających (37), bowiem położone są w 
bezpośrednim sąsiedztwie przemysłowych przedmieść Spli-
tu. Zachowały się tu fundamenty poszczególnych budowli 
(30) czy arkady rzymskich pałaców (35), pozostałości amfi-
teatru, term, forum, świątyń rzymskich, a także chrześcijań-
skiej bazyliki z IV wieku. Najcenniejsze znaleziska znajdu-

ją się w Muzeum Archeologicznym w Splicie, najstarszym 
wśród muzeów chorwackich, założonym w 1820 roku.
W kompleksie muzeum znajduje się atrium (40), a wewnątrz 
budynku (36) umieszczono około 150.000 eksponatów z 
czasów prehistorycznych, kolonizacji greckiej (33) i wcze-
snego średniowiecza. Bardzo cenne są rzymskie sarkofagi z 
płaskorzeźbami (31 i 34), rzeźby w kamieniu (32 i 38), lamp-
ki gliniane i rzymskie szkło (29 i 41), przedmioty z kości i 
metalu (39) i z kamieni szlachetnych. W lapidarium znajdu-
ją się także mozaiki z II i III wieku i fragmenty kamienne z 
okresu starochorwackiego.
W pobliżu Splitu i Salony znajduje się jeszcze jeden z za-
bytkowych zespołów miejskich wpisany na listę dziedzic-
twa kulturowego UNESCO - TROGIR, położony na małej 
wysepce pomiędzy lądem a wyspą Čiovo, z którą połączony 
jest mostami. Stara część miasta niemal wcale się nie zmie-
niła od czasów średniowiecza (43). Osadnictwo trwa tutaj 
nieprzerwanie od czasów kolonizacji greckiej. Tak więc w 
Trogirze obok siebie znajdują się zabytki greckie, rzymskie, 
wczesnośredniowieczne i renesansowe. 
Najcenniejszym zabytkiem Trogiru jest Katedra św. Waw-
rzyńca, budowana od XIII do XV wieku. Szczególną wartość 
artystyczną ma wspaniały, romański portal, dzieło mistrza 
Radovana z 1240 roku (47) oraz ołtarz z monumentalnym 
cyborium z XIV wieku (54). W nawie północnej znajduje 
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się kaplica błogosławionego Jana Ursini z XV wieku 
(49), dzieło Juraja Dalmatinca, uważana za szczyto-
we osiągnięcie sztuki renesansowej w Dalmacji (57). 
Warto też zwrócić uwagę na baptysterium z 1646 
roku, ośmiokątną ambonę z XIII wieku oraz gotyc-
kie stalle. Na placu, naprzeciwko katedry jest Loggia 
miejska z XV wieku (56) i wieża zegarowa. Nad brze-
giem morza znajduje się baszta Kamerlengo, część 
dawnych murów miejskich, której obecny kształt po-
chodzi z XV wieku (55).
Z bogatą historią Trogiru możemy się zapoznać w 
Muzeum Miejskim, mieszczącym się w pałacu pa-
trycjuszowskiej rodziny Garagnin – Fanfogna. Znaj-
dują się tu cenne obrazy (45 i 46) i rzeźby (52) oraz 
bogata biblioteka (44). Warto też odwiedzić klasztor 
benedyktynek św. Mikołaja z XI wieku (50), gdzie 
przechowywana jest płaskorzeźba przedstawiająca 
Kairosa, greckiego bożka szczęśliwej chwili (53) po-
chodząca z III w p.n.e.
Również w okolicy Trogiru znajduje się wiele za-
bytków, jak np. młyn z XVI wieku w miejscowości 
Pantana w pobliżu lotniska (48), a także baszta z XV 
wieku w miejscowości Marina (51), pozostałość daw-
nego kasztelu, wzniesionego przez biskupów Trogiru 
dla obrony przed najazdami tureckimi. 
Wśród wysp tego regionu miejsce szczególne zaj-
muje HVAR, który amerykański magazyn „Travel-
ler“ ogłosił jedną z dziesięciu najpiękniejszych wysp 
świata. Warto więc odwiedzić stolicę wyspy – Hvar 
(58), miasto otoczone średniowiecznymi murami, 
nad którym góruje twierdza Španjol (60), skąd rozta-
cza się wspaniały widok na archipelag Pakleni Otoci 
– Wyspy Piekielne (61) i otwartą przestrzeń morza.
Niewielkie muzeum i inne zbiory w Hvarze (66) po-
siadają wiele cennych dzieł sztuki. Jednym z najcen-
niejszych jest Ostatnia wieczerza (65) w refektarzu 
Klasztoru Franciszkanów z XV wieku. Jednak turyści 
najchętniej spędzają czas na głównym placu mia-
sta, przed późnorenesansową Katedrą z początku 
XVI wieku (70) oraz przed Arsenałem z najstarszym 
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chorwackim teatrem. Chętnie odwiedzany jest także Klasz-
tor Benedyktynek, w którym wytwarzane są koronki z włó-
kien agawy (67). 
Jednak od niedawna wyspa Hvar znana jest na świecie z 
wpisanego w 2008 roku na listę UNESCO, zachowanego od 
czasów greckich podziału gruntów w miejscu nazywanym 
Starigradsko Polje w miejscowości Stari Grad (Stare Miasto) 
(63), niegdyś stolicy wyspy, której nazwa brzmiała wówczas 
Pharos. W Muzeum Miejskim, epoce tej poświęcony jest 
odrębny dział. Jest tu także dział morski i etnograficzny oraz 
galeria malarstwa „Juraj Plančić”, której nazwa upamiętnia 
znanego chorwackiego malarza pochodzącego ze Starego 
Gradu (62, 71 i 83).
Stari Grad to pełne uroku śródziemnomorskie miasteczko z 
nadmorskim deptakiem (69) i wąskimi uliczkami (79). Jed-
nak najcenniejszym zabytkiem jest Tvrdalj, ufortyfikowany 
renesansowy pałac z połowy XVI wieku, należący do wybit-
nego chorwackiego poety, Petra Hektorovića (72). 
Malownicze są także inne części wyspy z polami lawendy, 
kamiennymi murkami – miedzami i licznymi starymi ko-
ściółkami i kapliczkami (64). W miejscowości Jelsa warto 

zobaczyć renesansowo-barokowy Plac św. Jana (Ivana) (68), 
w Vrboskiej ufortyfikowany kościół Matki Boskiej Miłosier-
nej z XVI wieku (73), a we wsi Velo Grablje tradycyjną, ka-
mienną architekturę wiejską (59).
Największą i najwyższą wyspą na wybrzeżu dalmatyńskim 
jest BRAČ, gdzie są piękne plaże i znane w świecie kamie-
niołomy oraz charakterystyczne murki budowane bez za-
prawy (82). Stąd pochodzi kamień, z którego zbudowano 
liczne pałace w Dalmacji, Wenecji, a także Biały Dom w Wa-
szyngtonie. Z miejscowego kamienia wykuto także pomniki 
kilku wybitnych postaci: Jana Pawła II, niemieckiego poli-
tyka Hansa Dietricha Genschera i pisarza rosyjskiego Lwa 
Tołstoja (80), które znajdują się w miejscowości Selca. 
Najcenniejszym zabytkiem wyspy Brač jest Pustelnia Bla-
ca, zbudowana w XV wieku, w trudno dostępnych skałach 
przez zakonników, którzy schronili się tu przed Turkami 
(74). Jest tu kościół z XVI wieku, zbiory muzealne (76), a od 
1926 roku także obserwatorium astronomiczne. Muzeum 
regionalne mieści się w górzystej, centralnej części wyspy, 
w starej baszcie (81), w malowniczej wiosce Škrip (77). Pod-
czas wędrówki przez Brač zwracają uwagę wysokie wieże 



105

59

60 61 62

63

64



106

65

66

67

68

69

71 72 73

70



107

7574

76 78 79

77

80

81 83

82



108

85

86

88 89

9290

87

91

kościołów z miejscowego białego kamienia. Wśród nich 
najbardziej atrakcyjna jest wieża z XIX wieku w wiosce Lo-
žišća, dzieło chorwackiego rzeźbiarza Ivana Rendicia (75). 
Z tego samego materiału zbudowane jest także mauzoleum 
rodziny Petrinović w największej miejscowości na wyspie, 
Supetar (78).
VIS, najdalej wysunięta na otwarte morze wyspa w Dalmacji 
Środkowej, znana jest z wykopalisk greckich, a także krysz-
tałowo czystego morza, nad którego brzegami położone są 
miejscowości Vis i Komiža (88). 

Na południu wyspy znajduje się miejscowość Komiža (89 
i 92), w której centrum wznosi się malownicza wieża Gri-
maldi (86). W XIII wieku benedyktyni założyli tu klasztor 
pod wezwaniem św. Mikołaja (85). Piękne widoki podziwiać 
można z wieży przyklasztornego kościoła oraz z wyżej po-
łożonych kościółków w okolicy Komižy (90). Jest tu także 
muzeum rybactwa (91), a restauracje rybne zapraszają sma-
koszy (87).   
 Miasto Vis położone jest w spokojnej zatoce, często odwie-
dzanej przez żeglarzy (94). Są tu stare kościoły (95) kamien-
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ne domy (99), a w IV wieku p.n.e. w tym miejscu znajdowała 
się grecka kolonia Issa, która później stała się samodzielnym 
miastem - państwem, biła własną monetę i zakładała własne 
kolonie. Znaleziska z tych czasów obejrzeć można w Mu-
zeum Archeologicznym w Visie, znanym z cennej kolekcji 
amfor (96) i innych wyrobów ceramicznych (97). Najcen-
niejszym eksponatem i swego rodzaju symbolem całej wy-
spy jest wykonana z brązu głowa greckiej bogini Artemidy 
(93).
W 1866 roku u wybrzeży Visu rozegrała się jedna z najwięk-

szych bitew morskich między flotą austriacką i włoską. Jej 
rocznica obchodzona jest także obecnie (98). Podczas II 
wojny światowej, w 1944 roku, w środkowej części Visu, w 
jednej z grot znajdował się sztab wojsk partyzanckich pod 
dowództwem Josipa Broz Tito (100). 
Na koniec naszej wędrówki po Dalmacji Środkowej pora 
poznać jej lądową, górską część o nazwie DALMATINSKA 
ZAGORA, region dumnych górali i wojowników, gdzie 
pielęgnowane są dawne zwyczaje. Należy do nich najsław-
niejszy chorwacki turniej rycerski - Sinjska Alka. Odbywa 
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się on co roku w sierpniu w miejscowości Sinj i upamiętnia rocznicę 
bitwy z 1715 roku, podczas której 500 żołnierzy chorwackich odparło 
atak 60-tysięcznej armii tureckiej.
W zawodach uczestniczą jeźdźcy ubrani w tradycyjne mundury (105), 
którzy w pełnym pędzie podczas trzech prób starają się trafić kopią w śro-
dek niewielkiego żelaznego pierścienia o nazwie „alka“ (106). Zwycięża 
ten, kto zdobędzie największą liczbę punktów. Także pozostali uczestnicy 
turnieju ubrani są w tradycyjne stroje (102), podobnie jak dziewczęta z 
Sinja i okolicy (103). Sinj znany jest również z pielgrzymek do cudownego 
obrazu Matki Boskiej (101). Jest tu też ciekawe muzeum (104).
W okolicy Sinja szczególnie ciekawymi zabytkami są „stećki“ (107) – śre-
dniowieczne sarkofagi. Oto jak opisywał je Aleksander Sapieha, podróżu-
jący tędy w 1804 roku: „Po obu stronach drogi widziałem grobowiska... 
Niech sobie kto wystawi głazy ogromne, ale jednego kształtu, mające na 
powierzchni swojej wyrobione rzeźby, które pospolicie wystawiały wo-
jowników od stóp do głów uzbrojonych, przybranych w szyszaki i zbroje, 
trzymających w ręku łuk natężony ze strzałą, włócznię lub inną broń i 
otoczonych ozdobami rozmaitością swoją uderzającymi.” (Aleksander Sa-
pieha „Podróże w krajach słowiańskich odbywane”, str. 185, Ossolineum 
1983) 
Przy drodze z Sinja do Splitu wznosi się twierdza Klis. Tu w XVI wieku 
Chorwaci stoczyli zwycięską bitwę z Turkami (108). Z murów (112) i baszt 
(109 i 111) Klisu roztacza się niepowtarzalny widok na Split. Inna potężna 
twierdza znajduje się w miejscowości Imotski (110 i 113), znanej także z 
zagłębionych w skałach jezior Błękitnego i Czerwonego.
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DALMACJA - REGION DUBROWNIKA
Perła w koronie chorwackich zabytków
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Perłą w koronie chorwackich zabytków jest Dubrownik 
położony na południowym krańcu słonecznej Dalmacji. 
Region Dubrownicki zajmuje obszar nadmorskiego Wo-
jewództwa Dubrownicko - Neretwiańskiego. Miasto Du-
brownik jest w nim najważniejszym, ale w żadnym razie 
nie jedynym zabytkiem.

Jest tu także miejsce urodzenia Marco Polo, wyspa Korčula, 
zielone wyspy Mljet, Lastovo i Archipelag Elafity z malow-
niczymi miejscowościami, Półwysep Pelješac z winnicami i 

domami kapitanów, urocza dolina Konavle, urodzajna del-
ta rzeki Neretvy. Region ten jest także niezwykle ważny dla 
rozwoju kultury chorwackiej, bowiem do XIX wieku zacho-
wał niezależność. Rzeczpospolita Dubrownicka była zasłu-
żonym mecenasem sztuki, której szczytowy rozwój przypa-
da na wiek XVI (1).
Widok DUBROWNIKA z górskiej, położonej wysoko nad 
morzem drogi (2) prowadzącej z lotniska do miasta, jest 
swego rodzaju wizytówką Chorwacji i jej wybrzeża. Zresz-
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tą pierwsze zdanie opisu tego miasta na liście światowego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO rozpoczyna się od słów: 
„perła Adriatyku na wybrzeżu dalmatyńskim“. Niewiele jest 
bowiem miast tak pięknie położonych na grzbiecie skalnym 
nad morzem, z tak znakomicie zachowanymi potężnymi 
murami miejskimi (3).
Przez wieki skutecznie broniły one miasta – państwa przed 
zakusami najeźdźców. Dziś obok armat na murach nie ma 
już rycerzy, są za to liczni turyści (5 i 8), czy widzowie spek-
takli teatralnych i występów folklorystycznych (4). Obecnie 
turyści podziwiają tę jedyną w swoim rodzaju panoramę 
próbując ją uwiecznić na zdjęciach (7 i 9) 
Życie w obrębie murów średniowiecznego Dubrownika 
koncentruje się na centralnej ulicy miasta - Stradunie (30). 
Na jej zachodnim końcu znajduje się Wielka Fontanna 
Onofrija (6), a na wschodnim, przy placu Luža, Kolumna 
Orlanda, symbol wolności Dubrownika (10). Na placu tym 
zazwyczaj gromadzą się turyści (29), tu także odbywają się 
imprezy kulturalne podczas Letniego Festiwalu Dubrownic-
kiego (11).

Wokół placu Luža znajdują się najważniejsze budowle 
świeckie średniowiecznego Dubrownika – gotycko–rene-
sansowy Pałac Rektorów (Knežev Dvor), siedziba władz 
Rzeczypospolitej Dubrownickiej (18) i Pałac Sponza (26). 
Obie pochodzą z XV wieku, podobnie jak większość budyn-
ków w starej części miasta. Ozdobą Pałacu Rektorów jest 
atrium, w którym odbywają się spektakle teatralne (16) i 
koncerty. Wewnątrz znajduje się muzeum (14), w którym 
zgromadzono zabytkowe meble (15), obrazy i rzeźby (17), a 
nawet lektykę należącą do patrycjusza dubrownickiego (19). 
Pałac Sponza, niegdyś urząd celny, obecnie Archiwum Hi-
storyczne, w którym znajdują się liczne polonika, ma rów-
nież piękne atrium (27).
Przy placu Luža znajdują się także dwie najważniejsze bu-
dowle sakralne Dubrownika – Kościół św. Błażeja (31), pa-
trona miasta i Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny (23). Obie świątynie są barokowe, budowane pod 
koniec XVII wieku, po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w 
1667 roku. W katedrze znajdują się potężne organy (22), a w 
jej skarbcu liczne relikwie, wśród których najcenniejsza jest 
głowa św. Błażeja (21).
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Ważnymi budowlami Dubrownika są klasztory. Przy klasz-
torze jezuitów znajduje się Kościół św. Ignacego z malowi-
dłami ściennymi (24), przy klasztorze franciszkanów jest 
zabytkowa apteka, a w muzeum klasztoru dominikanów 
bogata galeria malarstwa (20) i piękny wirydarz (28). Jest też 
w starej części miasta synagoga z XV wieku (25), druga naj-
starsza w Europie, nadal czynna.
Muzea Dubrownika odwiedza co roku niemal pół miliona 
zwiedzających. Obok Pałacu Rektorów najczęściej odwie-
dzane jest Muzeum Morskie, w którym przedstawiona jest 
historia żeglugi dubrownickiej od średniowiecza do wieku 
XX (12 i 13). 
Okolice Dubrownika to przede wszystkim niewielkie miej-
scowości położone w najdalej na południe wysuniętej części 
Chorwacji, w urodzajnej dolinie KONAVLE. 
Jej mieszkańcy pielęgnują swą regionalną tożsamość. Prze-
jawia się ona w pięknych strojach ludowych (39), tradycyj-
nym budownictwie, jak np. Konavoski Dvori u źródeł rzecz-
ki Ljuta (34). Zbiory etnograficzne znajdują się muzeum w 
miejscowości Ćilipi (37). Na południowym krańcu Konavli, 
przy granicy z Czarnogórą leży przylądek Prevlaka, na któ-
rego szczycie wznosi się potężna twierdza (33).
Główną miejscowością Konavli jest malownicze miasteczko 
Cavtat (32), w którym urodził się wybitny malarz chorwacki 
Vlaho Bukovac. W jego domu rodzinnym urządzono galerię 
(40) obrazów (38). Drugim cennym dziełem sztuki w Ca-

vtacie jest znajdujące się na miejscowym cmentarzu mauzo-
leum rodziny Račić z 1921 roku (35), dzieło rzeźbiarza Ivana 
Meštrovicia (36). 
Na zachód od Dubrownika położone jest Przymorze Du-
brownickie, znane z ukrytych w zieleni letnich rezydencji 
patrycjuszy. W jednej z tych posiadłości w miejscowości 
Trsteno (42) znajduje się najpiękniejsze chorwackie arbore-
tum z licznymi rzeźbami, wśród których najbardziej znana 
jest rzeźba przedstawiająca Posejdona, umieszczona przy 
fontannie (45). Arboretum to także miejsce odpoczynku i 
pięknych widoków na otwarte morze (49). 
Jeszcze dalej na zachód rozciąga się Delta Neretvy z zacho-
wanym krajobrazem bagiennym i malowniczymi miejsco-
wościami, jak np. Opuzen (46). Tu także znajduje się wio-
ska Vid, w starożytności Narona, gdzie ustawiono pomnik 
strzelców księcia Domagoja. Tutaj w miejscu znaleziska 
znajduje się muzeum wzniesione nad dwiema częściami fo-
rum rzymskiego - Augustenum z licznymi statuami z mar-
muru (43 i 44).
Z Dubrownika możemy wybrać się na wycieczkę na wyspę 
Korčula. Droga poprowadzi nas przez górzysty, pokryty 
winnicami Półwysep PELJEŠAC. Niegdyś centrum półwy-
spu znajdowało się u jego nasady, w mieście Ston. Między 
Stonem a sąsiednim Małym Stonem, znanym z hodowli 
małży i ostryg, wznoszą się potężne mury obronne o dłu-
gości 5 kilometrów. Zachowały się także pozostałości daw-
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nych fortyfikacji (41).
Na zachodnim krańcu Półwyspu Pelješac położona jest 
jego największa miejscowość Orebić, zamieszkiwana nie-
gdyś przez kapitanów floty dubrownickiej (47). Tradycje 
żeglugi prezentowane są w miejscowym Muzeum Morskim 
(52) oraz w zbiorach (51) Klasztoru Franciszkanów (48) na 
wzgórzu nad Orebićem, skąd obok kościoła Matki Boskiej 
Anielskiej (50 i 53) roztacza się niezapomniany widok na 
morze, Korčulę i inne wyspy.
Stolicą największej wyspy należącej do regionu dubrownic-
kiego, KORČULI, jest miasto o tej samej nazwie (58). Jej 
dzisiejszy wygląd pochodzi z okresu między XIV a XVI wie-
kiem, kiedy cała wyspa była pod panowaniem weneckim. 
Cechą charakterystyczną miasta Korčuli jest siatka ulic w 

kształcie szkieletu ryby (ze względu na naturalną wentylację 
wąskich uliczek i odpływ nieczystości) oraz liczne budowle 
gotyckie i renesansowe.
Wśród nich zwraca uwagę Katedra św. Marka (64) z boga-
to zdobioną fasadą (67) i wnętrzem, w którym znajduje się 
obraz sławnego malarza włoskiego Tintoretta (63). Drugim 
ważnym obiektem sakralnym jest klasztor franciszkanów 
(69) na wysepce Badija (68). W mieście znajduje się także 
muzeum (59) prezentujące jego historię (62) do wieku XX 
(65).
Jednak dla odwiedzających Korčulę najciekawszy jest dom 
należący do rodziny Polo (66), tu bowiem urodził się jej 
najsławniejszy syn, podróżnik Marco Polo. Mieszkańcy 
Korčuli pielęgnują miejscowe tradycje, widoczne podczas 
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uroczystości kościelnych (60), a przede wszystkim podczas 
turnieju rycerskiego Moreška (61), który w wieku XVI pre-
zentowany był polskim królom na Wawelu.
Cenne zabytki znajdują się także w dwóch większych miej-
scowościach położonych w zachodniej części wyspy - Vela 
Luka (Wielki Port) i Blato. Na obrzeżach Vela Luka (54) jest 
grota Vela Spila (Wielka Jaskinia), w której odkryto szczątki 
człowieka pierwotnego (57), ceramikę, przedmioty z kości i 
narzędzia kamienne z epoki neolitu, a także zdobione groby 
(56). Malownicze miasteczko Blato w części wewnętrznej 
wyspy, niegdyś największa miejscowość na wyspach Adria-
tyku, dziś jest miejscowością typowo rolniczą z charakte-
rystyczną architekturą (55). Są tu także trzy kościoły z XIV 
wieku.
Najdalej wysunięte w morze wyspy regionu dubrow-
nickiego - MLJET i LASTOVO znane są walorów przy-
rodniczych. Znajduje się tu Park Narodowy Mljet i Park 
Przyrody Archipelag Lastovo. Nie brak jednak także za-

bytków kultury, wśród których najcenniejszy jest klasz-
tor benedyktynów z XII wieku (74) na wysepce położo-
nej pośrodku jeziora w Parku Narodowym Mljet (75).
Na Lastovie zachwyca nas główna miejscowość o tej samej 
nazwie, położona amfiteatralnie na zboczach (73). Znana 
jest z niezwykłych kominów wznoszących się ponad dacha-
mi domów (70), strojów ludowych (71) i uroczystości kar-
nawałowych. Prawdziwymi perełkami architektury są latar-
nie morskie z XIX wieku na wysepkach Sušac (72) i Glavat 
(76).
Kończąc podróż po Dalmacji i Chorwacji nie wolno zapo-
mnieć o Archipelagu Elafity w pobliżu Dubrownika, z let-
nimi rezydencjami patrycjuszy z czasów rozkwitu Rzeczy-
pospolitej Dubrownickiej. Najwięcej tego rodzaju zabytków 
znajduje się na wyspie Šipan, a najpiękniejszy jest renesanso-
wy pałac rodziny Stjepović – Skočibuha z XVI wieku (77).
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