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Площi

Немає такого поняття, як 
типова варшавська міська 
площа, так само, як немає 
єдиної Варшави. Площі 
столиці, просторово різ-
номанітні, сповнені потен-
ціалів і вад, дозволяють 
нам пізнати місто не/іде-
альне, суб’єктивне, неспо-
діване, а також відчути 
його буденність і святко-
вість. Пропонуємо прогу-
лятися 11-ма з них.

1.  
Пательня
Це місце характеризуєть-
ся тимчасовістю і просто-
ровим безладом – зокрема, 
тут знаходяться павільйон 
із входами в метро, числен-
ні сходи, і підпірна стіна 
з входом до підземного пі-
шохідного переходу. Жвава 
розв’язка, що з’єднує тран-
спортні маршрути: трам-
ваї, автобуси, підземну 
залізницю та метро. Про-
стір, адміністративно не 
позначений як площа, але 
діючий як площа, нерепре-
зентативний, але жвавий, 
хоча і позбавлений малої 
архітектури, лавок і зеле-
ні. Демократичне місце - тут 
ми натрапимо на пересув-
ний костел для бездомних, 
підпишемо петицію, купи-
мо квіти або рукавички, по-
бачимо мурал, послухаємо 
гру на стільцях і візьмемо 
участь у демонстрації. Або 
просто призначимо зустріч 
«на пательні».

2. 
Площа  
Дефіляд
Площа крайніх емоцій, яку 
обговорюють і ставлять під 
сумнів знову і знову. Пло-
ща - літописець міста, що 
пам’ятає і формує історію 
та сьогодення Варшави. Її 
визначають не лише роз-
міри та наявність Пала-
цу культури і науки, але й 
повсякденне життя - куль-
турні та мистецькі заходи, 
цікаві заклади (Бар Студіо, 
Кафе Культурна, численні 
театри, КІНОТЕКА), озеле-
нений шматок центральної 
ділянки, вулики на терасах, 

автобусна парковка, місце пам’яті, тимчасо-
ва гастрономія, неподалік Свентокшиський 
парк, який так залюбки відвідує молодь. Вар-
то відвідати площу такою, якою вона є зараз, 
з усіма її атрибутами та контрастами (бето-
нізація, автомобілізація, просторовий хаос), 
адже незабаром вона перетвориться на ре-
віталізовану Центральну площу - наступний 
виток у визначенні містобудування Варшави.

3. 
Європейська  
площа
Перша площа у Варша-
ві, створена забудовником 
і віддана у користуван-
ня мешканцям міста. Мала 
архітектура та постійна 
анімація цього простору 
спонукає людей проводи-
ти тут час, а дорожній одяг 
підкреслює пішохідний ха-
рактер місця. Сюди варто 
навідатися під час прогу-
лянки хмарочосним райо-
ном Воля, діловим «містом» 
Варшави.

4. 
Площа  
Галлера
Площа варшавського ра-
йону Прага, яку варто від-
відати з багатьох причин: 
це одна з найзеленіших 
площ Варшави, оточена 
монументальною архітек-
турою. Тут можна знайти 
кав’ярні, художню галерею 
Східна майстерня, Мульти-
культурний центр, а також 
привітне сусідське місце - 
соляну градирню. Побли-
зу неї можна посидіти, а ще 
краще прогулятися, ба-
жано у вітряний і сонячний 
день.

5. 
Площа  
Гжибовська
Найулюбленіша площа 
варшав’ян. Міські меблі, 
зелень, вода та пішохід-
ний простір надають цьому 
місцю камерний характер. 
Завдяки своєму різнома-
нітному і мальовничому 



пейзажу та близькості до 
закладів харчування, пло-
ща є привабливою для 
туристів і водночас камер-
ним, повсякденним місцем.

6. 
Банкова площа
Ще одна варшавська 
площа, яка домінує сво-
єю транспортною функці-
єю. Водночас, це осередок 
міської та воєводської вла-
ди і місце з великим потен-
ціалом - тут знаходяться 
будівлі, що мають велику іс-
торичну та архітектурну цін-
ність, кав’ярні та ресторани.
Рекомендуємо спогляда-
ти її з фантастичного, бага-
тофункціонального скверу 
міських видів спорту Ратуш 
Арсенал, а потім завітати 
до кінотеатру Муранов.

7.  
Площа  
Спасителя
Найбільш галаслива та 
жвава площа у Варшаві. 
Анімаційним фактором є на-
самперед ресторани, клуби 
та кав’ярні зі своїми тераса-
ми, а також її масштабність 
і зіркоподібна структура - 
тут можна побачити іншу 
людину та міське життя.

8. 
Площа  
Конституції
Висічена за доктриною 
соцреалізму, сьогодні, 
на жаль, служить великою 
автостоянкою. Цей при-
крий факт можна хоч тро-
хи компенсувати її красою, 
особливо якщо поглянути 
вгору – на склепіннях клуа-

трів в будівлях номер 5 і 6 
можна побачити різноко-
льорову мозаїку, а ввече-
рі тут підсвічуються неонові 
вивіски, зокрема і оновле-
на «Волейболістка». Також 
тут є численні ресторани, 
а всього за кілька кроків - 
найстаріша варшавська 
публічна бібліотека на ву-
лиці Кошиковій.

9. 
Площа  
Трьох Хрестів
Площа, сповнена прикла-
дів величної архітектури 
з різних епох розвитку мі-
ста, на сьогоднішній день 
в основному зведена до 
ролі транспортного вузла. 
Навесні тут гарно пахнуть 
магнолії. З 90-х років під 
пам’ятником Вітосу знахо-
диться скейт-спот.

10.  
Площа  
Пілсудського
Монументальна, простора 
площа, що має символічне, 
історичне та архітектурне 
значення. Тут відбувають-
ся державні урочистості, 
проходять військові пара-
ди, щодня прогулюються 
туристи. Бракує функцій, 
які могли б надати площі 
характер, інший, ніж ре-
презентативний. Зверни 
увагу на могилу Невідомо-
го солдата та будівлю Ме-
трополітан з фонтаном 
у внутрішньому дворику.

11. 
Площа Вільсона
Дістатися до цієї площі мож-
на на метро - станція площа 

Вільсона в 2008 році  була 
визнана міжнародною ра-
дою експертів найкраси-
вішою в світі! Центр площі 
недоступний, але є вхід до 
парку Стефана Жеромсько-
го з Фортом Сокольницького 
та кінотеатром «Вісла». Це 
гарне місце для подальшо-
го вивчення чарівного райо-
ну Жолібож, де на прилеглих 
вулицях розташовані улю-
блені кав’ярні та ресторани.

Про авторку
Олександра Літоро-
віч - культурологиня, пре-
зидентка Фонду Puszka, 
дослідниця вуличного мис-
тецтва та мистецтва у пу-
блічному просторі Puszka.
waw.pl

Mапа
онлайн:

FAJNA WARSZAWA - це 12 
карт, які запрошують моло-
дих мешканців відкрити для 
себе Варшаву: альтернатив-
ні місця мистецтва та куль-
тури, паркові зони, береги 
річки Вісли, архітектурa, ву-
личні спортивні тренажери 
та скейт-парки.

Реалізація: Музей Варшави, 
Музей Волі та Музей Пра-
ги у співпраці з Фондом Bęc 
Zmiana, Фондом Puszka, 
Фондом Центр Архітектури 
та Національним Інститутом 
Архітектури та Урбаністики.

Проєкт фінансується 
містом Варшава


