
ВАРШАВСЬКА ЮДАЇКА

Чи знаєш, що до Другої світової війни Варшава 
була одним із найбільших центрів єврейської 
культури в Європі? Зв’язки з єврейською традиці-
єю були помітні на кожному кроці, починаючи  
з повсякденного життя і закінчуючи архітектурою, 
мистецтвом та літературою. Відкрий для себе 
різнобарвний світ польських євреїв, пізнаючи  
їхню історію з часів середньовіччя до наших днів.

Місце, яке повертає пам‘ять про багату, 1000-річну історію польських 
євреїв від середньовіччя до наших днів. Зверни увагу на унікальну 
архітектуру головної зали, яка нагадує яр, що символізує перехід євреїв 
через Червоне море на шляху до Землі обітованої. Зупинися біля копії 
реконструйованого склепіння синагоги XVII століття в Гвіздці, щоб 
помилуватися зразком розпису дерев’яних синагог у Польщі. Ознайомся 
також з інтерактивною виставкою, яка перенесе Тебе у мандрівку крізь 
віки, наприклад, вулицями довоєнної єврейської дільниці. 

Пам’ятник було встановлено незабаром після Другої світової війни, щоб 
вшанувати пам’ять тих, хто воював і загинув у Варшавському ґетто. Саме 
біля цього пам’ятника в 1970 році канцлер Федеративної Республіки Ні-
меччини Віллі Брандт опустився на коліна, щоб вибачитися за злочини, 
скоєні Третім райхом.

Пам’ятник Умшляґпляц розташований на місці, звідки в 1942 році 
відправлявся транспорт з євреями до табору смерті в Треблінці. Його 
форма нагадує мури ґетто та залізничний вагон, а на стінах всередині 
вирізано понад чотириста імен жертв. Проходячи від Пам’ятника героям 
ґетто до Умшляґпляц Меморіальним шляхом мучеництва та боротьби 
євреїв, зверни увагу на пам’ятні камені, що представляють історію 
найважливіших діячів Варшавського ґетто.

Пам’ятник героям ґетто 
(Pomnik Bohaterów Getta)
ul. Ludwika Zamenhofa 

Музей історії польських євреїв POLIN 
(Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)
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Зайди на подвір’я між вулицями Сєнною та Злотою, щоб побачити  
фрагменти муру Єврейського ґетто. У центрі міста зверни увагу на  
чавунні плити, вмуровані в тротуари, що позначають межі колишнього 
ґетто.

В історичному некрополі знайдеш красиві надгробки та традиційні маце-
ви. Тут поховано багато видатних людей, у тому числі творець мови  
есперанто Людвік Заменгоф та письменник Іцхок Лейбуш Перец. Від-
відай символічну могилу педагога Януша Корчака – опікуна дітей, який 
загинув під час Другої світової війни разом зі своїми підопічними  
в таборі смерті в Треблінці.

Відвідай єдину в столиці синагогу, яка пережила Голокост. Її заснували 
Залман бен Менаше Ножик, багатий торговець текстилем, та його дружина 
Ривка. Синагога Ножиків побудована в неороманському стилі. Під час 
Другої світової війни будівля використовувалася німцями як стайня та 
склад кормів. Пройди також на вулицю Пружну – одне з небагатьох місць, 
де збереглася атмосфера колишньої єврейської Варшави.

Територія навколо площі Ґжибовської протягом багатьох років була  
центром життя єврейської громади у Варшаві. Вона славилася числен-
ними невеликими крамничками, в яких продавали залізні вироби.  
У листопаді 1944 року площа Ґжибовська стала частиною Варшавського 
ґетто. Маленька вулиця Пружна, що відходить від площі, є однією  
з небагатьох, де збереглася атмосфера старої Варшави. Єврейську 
ауру цієї місцевості пробуджує щорічний Фестиваль єврейської культури 
«Варшава Зінґера», який проводиться тут щоліта на межі серпня та 
вересня. У цей час можна послухати традиційну клезмерську музику, 
побачити театральні вистави та взяти участь у майстер-класах з танцю, 
кераміки та кошерної кухні.

У 1942 році було збудовано дерев’яний міст над вулицею Хлодною, який 
з’єднував „мале” та „велике” ґетто. Сьогодні в цьому місці знайдеш муль-
тимедійну арт-інсталяцію під назвою „Кладка пам’яті”, яка присвячена 
трагічним подіям того періоду. Найефектніше вона виглядає ввечері.

Дізнайся про надзвичайну історію будинку на терені Варшавського 
зоопарку. Під час Другої світової війни директор закладу Ян Жабінський 
та його дружина переховували тут євреїв, нелегально виведених з Вар-
шавського ґетто. Їхня доля висвітлена в голлівудському фільмі „Дружина 
доглядача зоопарку” з Джесікою Честейн у ролі Антоніни Жабінської.

Єврейський історичний інститут
(Żydowski Instytut Historyczny)
ul. Tłomackie 3/5, www.jhi.pl

Площа Ґжибовська та вулиця Пружна  
(Plac Grzybowski i ulica Próżna)

Мур ґетто (Mur getta)
ul. Sienna 55, вхід з вул. Злотої, 62

Єврейський цвинтар (Cmentarz Żydowski)
ul. Okopowa 49/51
www.warszawa.jewish.org.pl

Інсталяція „Кладка” (Instalacja „Kładka”)
ul. Chłodna

Вілла Жабінських (Willa Żabińskich)
ul. Ratuszowa 1/3
www.zoo.waw.pl
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Синагога Ножиків
(Synagoga Nożyków)
ul. Twarda 6, www.warszawa.jewish.org.pl 
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До війни в історичній будівлі 
розміщувалися Головна юда-
їстична бібліотека та Інститут 
дослідження юдаїзму. Під час 
війни тут розташовувалися 
контори Єврейської громад-
ської самопомочі. У 1947 році, 
після реконструкції, будівля 
стала резиденцією Єврей-
ського історичного інституту. 
Зверни увагу на збережені тут 
безцінні документи з підпільного 
архіву Варшавського ґетто – так 
званого „Архіву Рінґельблюма”. 
Його внесли до списку ЮНЕСКО 
„Пам’ять світу”.
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