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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem artykuÙu byÙo przeanalizowanie sposobów korzystania z Parku
Razienki Królewskie w Warszawie przez jego uČytkowników – poznania ulubionych
miejsc i najch¿tniej pokonywanych tras. Tekst przedstawia wyniki badaÚ etnograÞcznych, zaprezentowanych w pracy dyplomowej pt. Park Razienki Królewskie: PrzestrzeÚ
miejska w narracjach i praktykach jej uČytkowników.
Metoda badaÚ. Badania terenowe przeprowadzono w latach: 2012-2013 na obszarze Parku Razienkowskiego z wykorzystaniem metod: wywiadu antropologicznego, obserwacji uczestniczcej oraz notatek terenowych. Pytanie badawcze dotyczyÙo
sposobów sp¿dzania czasu w Parku oraz przyczyn odgrywania istotnej roli w Čyciu
mieszkaÚców Warszawy. Na potrzeby analizy wykorzystano koncepcj¿ map mentalnych Kevina Lyncha, wyróČniajcych: drogi, w¿zÙy, punkty orientacyjne, obszary
i kraw¿dzie. Tekst odnosi si¿ równieČ do innych idei przestrzeni i miejsc, takich jak:
miejsce centralne, miejsce znaczce, miejsce wspominania czy puste przestrzenie.
Wyniki. ArtykuÙ konfrontuje wyniki przeprowadzonych badaÚ jakoïciowych ze
sposobami percepcji Parku z wczeïniejszych badaniach iloïciowych. Wynikiem badaÚ jest ukazanie oryginalnej w kontekïcie uČytkowania Parku perspektywy osób go
odwiedzajcych.
Wnioski. Spojrzenie badanych odzwierciedla zaangaČowan postaw¿ ludzi korzystajcych z Parku, nadajcych przestrzeni publicznej nowe znaczenia w odniesieniu do swoich prywatnych, osobistych przeČy°. Pozwala stworzy° uČytkow map¿
Parku – alternatywn do oÞcjalnej, wykorzystywanej przez zarzdzajcych instytucj
kultury.
SÙowa kluczowe: Razienki Królewskie, park, mapy mentalne, etnograÞa, uČytkowanie, przestrzeÚ publiczna, znaczenie, obszar, miejsce, obraz.
The Image of Royal Razienki Park Perceived by the Inhabitants of Warsaw
Abstract
Aim. The aim of the article was the analysis of the ways how people use space of
the Royal Razienki Park in Warsaw – which places are their favorite and which tracks
do they follow the most enthusiastically of all? The paper concerns the results of the
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ethnography entitled: “Royal Razienki Park. Urban space in the users’ narratives and
practices”.
Research Method. The Þeld research was conducted from 2012 to 2013 in the area of
the Royal Razienki Park. Author used the methods: anthropological interview, participant observation and research diary. The research questions were: How people spend
their time in Park? Why the Razienki Królewskie Park plays an important role for the
inhabitants in Warsaw? Author considers the concept of mental maps by Kevin Lynch
(distinguishing: paths, nodes, landmarks, districts and edges), but also the other ideas of
space and places (central place, signiÞcant place, lieu de momoire, empty spaces).
Results. The results of the conducted qualitative research are presented in contrast
to the image of Royal Razienki Park presented in some of the earlier quantitative polls.
In eěect, the usage of the Park is shown in original contexts presented by the users.
Outcome. Users’ perspective reßects an involved aĴitude of people, which are creating quite new meanings of the space they use, basing on their own private experiences. It gives a possibility to create appropriable map of the Park – alternative to the
oĜcial one, which is being presented by the manager of the cultural institution.
Key words: Razienki Królewskie, Park, Mental Maps, Ethnography, Usage, Public
Space, Meaning, Area, Place, Image.

Wst҄p
„Mimo, Če Razienki Królewskie s dziï celem mi¿dzynarodowej turystyki, to
wciČ panuje tu atmosfera miejsca niezwykÙego. Klasycystyczna architektura
XVIII-wiecznych budowli – PaÙacu na Wyspie, Starej OranČerii czy AmÞteatru
– Ùczy si¿ tu z bogatym, naturalnym otoczeniem historycznych ogrodów. Jednak Razienki Królewskie to nie tylko zabytkowe wn¿trza i eksponaty, to równieČ wspaniaÙa przestrzeÚ, w której odbywaj si¿ róČne wydarzenia”
(Madame, 2016, s. 92).

Park Razienki Królewskie, potocznie nazywany Parkiem Razienkowskim bdĊ po
prostu Razienkami, naleČy do ZespoÙu PaÙacowo-Ogrodowego Razienki Królewskie
w Warszawie. Jest poÙoČony w dzielnicy gródmieïcie miasta stoÙecznego Warszawy.
Znajduje si¿ na Trakcie Królewskim, Ùczcym Zamek Królewski na Starówce z PaÙacem w Wilanowie. Urzd Miasta na stronie internetowej umieïciÙ Razienki Królewskie na liïcie dziesi¿ciu miejsc, które trzeba zwiedzi° w Warszawie (OÞcjalny portal
turystyczny miasta stoÙecznego Warszawy, 2013).
Jak wykazuj dotychczasowe badania, a takČe badania autorki, Park Razienki Królewskie jest przez mieszkaÚców Warszawy zdecydowanie wyróČniany na tle pozostaÙych parków miejskich. RównieČ okolicznoïci wizyt, organizowane w Parku wydarzenia (na czele z koncertami chopinowskimi), a takČe sposoby sp¿dzania w nim
czasu róČni si¿ w porównaniu z innymi warszawskimi parkami. Zarówno w okresie
prowadzonych przeze mnie badaÚ etnograÞcznych i wczeïniejszych, staÙych wizyt
w Parku od 2011 roku, przechodziÙ on gruntowne zmiany. Obj¿Ùy one prace konserwatorsko-remontowe obiektów oraz renowacje ogrodów, m.in. okolic Nowej PomaraÚczarni, PaÙacu na Wyspie czy teČ samego monumentu Fryderyka Chopina.
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Tekst przedstawia wyniki badaÚ etnograÞcznych, zawartych w pracy dyplomowej pt. „Park Razienki Królewskie: PrzestrzeÚ miejska w narracjach i praktykach jej
uČytkowników” (PoÙe°, 2013). Prezentowane w artykule spojrzenie ma na celu odzwierciedli° perspektyw¿ uČytkowników Parku, która moČe by° przydatna zarzdzajcemu instytucj kulturaln w ksztaÙtowaniu przestrzeni miejskiej oraz ustalaniu
zasad korzystania z niej. Perspektywa ta wskazuje równieČ, z jakich wzgl¿dów Razienki Królewskie s atrakcyjne i ch¿tnie odwiedzane przez ludzi. Postawione pytania
badawcze brzmi: W jaki sposób ludzie sp¿dzaj czas w Parku Razienki Królewskie?
Z jakich powodów Park moČe odgrywa° istotne znaczenie w Čyciu mieszkaÚców
Warszawy?

Metodyka
Badania zostaÙy przeprowadzone na terenie Parku Razienki Królewskie w Warszawie w latach 2012-2013 z wykorzystaniem metodologii etnograÞcznej (Hammersley
i Atknison, 2000), na któr zÙoČyÙy si¿: obserwacja uczestniczca oraz 30 wywiadów
antropologicznych (Kostera, 2010). Poruszane w wywiadach zagadnienia dotyczyÙy
opowieïci przekazywanych na temat Parku Razienkowskiego, odbieranych walorów zmysÙowych, a takČe stosowanych praktyk przestrzennych. To wÙaïnie ostatnia
z powyČszych kwestii wzbudzaÙa najwi¿ksze oČywienie i zainteresowanie ze strony
rozmówców, którzy mogli opowiedzie° o swoich doïwiadczeniach, a takČe pokaza°
najwaČniejsze dla nich miejsca. O ile opowieïci na temat Parku oraz walory zmysÙowe
byÙy podzielane przez rozmówców, o tyle poszczególne praktyki przestrzenne znacznie róČniÙy si¿ mi¿dzy sob i ïciïle wizaÙy z danymi osobami: ich doïwiadczeniami,
upodobaniami, przyzwyczajeniami, tradycjami, bliskoïci miejsca zamieszkania czy
stylem Čycia. Owe praktyki, a wi¿c dziaÙania podejmowane przez odwiedzajcych
Park pozwoliÙy zrozumie°, z jakich powodów pobyt na danym obszarze stawaÙ si¿
atrakcyjny: czym zajmowaÙy si¿ przebywajce tam osoby, jakimi trasami si¿ poruszaÙy, a takČe w jakich okolicznoïciach odwiedzaÙy Park.
Wywiady zostaÙy udzielone dobrowolnie przez dorosÙe osoby przebywajce na terenie Parku. Doboru rozmówców dokonano celowo, poniewaČ róČne czynniki (takie
jak: dysponowanie wolnym czasem, nastrój do rozmowy, chwilowy brak towarzystwa i zaj¿cia, a takČe skÙonnoï° do obdarzenia badaczki zaufaniem) sprawiÙy, iČ na
wywiad najcz¿ïciej zgadzaÙy si¿ kobiety, osoby samotne i ludzie w starszym wieku.
Osoby najch¿tniej przyst¿pujce do udzielenia wywiadu zazwyczaj spotykaÙam, gdy
zaj¿te byÙy czytaniem lektury bdĊ opiek nad dzie°mi. ZróČnicowanie wiekowe osób
badanych obejmowaÙo przedziaÙ: 20-85 lat.
W czasie prowadzonej etnograÞi kilku moich rozmówców udaÙo mi si¿ spotyka°
wielokrotnie – niektórzy z nich mieszkali w pobliČu Parku i cz¿sto go odwiedzali. Na
moj proïb¿, rozmówcy przedstawiali i omawiali swoj ulubion bdĊ jedn z zazwyczaj obieranych tras – uzasadniajc jej przebieg, komentujc odwiedzane miejsca
bdĊ zapami¿tane wydarzenia z przeszÙoïci. ChociaČ nie wszyscy pami¿tali nazwy
poszczególnych budynków i alejek, po chwili bez trudu potraÞli zlokalizowa° waČne
z ich perspektywy miejsca oraz odtworzy° drog¿ zwykle przemierzan przez Park
Razienkowski. Sytuacje te potwierdzaÙy rzeczywist znajomoï° terenu i cz¿ste – bdĊ
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Rysunek 1: Mapa Parku Razienki Królewskie w Warszawie.
ródÙo: Razienki Królewskie w Warszawie (2016).
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nieliczne, lecz zapadajce w pami¿° – wizyty. Kilku rozmówców po zakoÚczeniu wywiadu zaproponowaÙo wspólne przebycie ulubionej trasy – gÙównie dla towarzystwa
i moČliwoïci przeprowadzenia swobodnej konwersacji, w której jednak pojawiaÙy si¿
spontaniczne komentarze na temat mħanych miejsc oraz zaobserwowanych sytuacji.
Dzi¿ki temu, mogÙam bezpoïrednio doïwiadczy° atrakcji postrzeganych przez moich
rozmówców; pozna° te, które z róČnych przyczyn pomini¿to w wywiadzie, a takČe
zweryÞkowa° wczeïniejsze sÙowa osób badanych.
W badaniach zostaÙa uČyta koncepcja map mentalnych Kevina Lyncha (2011). Zagadnienie to dotyczy stworzenia wspólnej dla danej grupy reprezentacji poszczególnych elementów ïrodowiska miejskiego i zachodzcych pomi¿dzy nimi relacji. Gdy
rozmówcy opowiadali mi o waČnych dla nich miejscach, prosiÙam o zaznaczanie tych
miejsc, jak równieČ tras, jakimi najcz¿ïciej si¿ poruszali, na wydrukowanych przeze
mnie planach Parku (Rysunek 1). Proponowane przez rozmówców trasy obejmowaÙy
najcz¿ïciej wybierane wejïcia do Parku i wyjïcia z niego, ulubione miejsca spotkaÚ
i odpoczynku (oznaczane symbolami), a takČe ich przebieg i granice pomi¿dzy poszczególnymi przestrzeniami (oznaczane i wyodr¿bnianie liniami).
K. Lynch w swojej koncepcji map wyobraČeniowych wymieniÙ jej 5 gÙównych elementów (2011, s. 54-55):
• Drogi – linie, którymi ludzie najcz¿ïciej si¿ poruszaj;
• W¿zÙy – punkty, w których przecinaj si¿ róČne obszary przestrzeni;
• Punkty orientacyjne – uÙatwiajce poruszanie si¿ w przestrzeni;
• Obszary – wyodr¿bnione przestrzenie;
• Kraw¿dzie – linie, b¿dce granicami przestrzeni.
Dzi¿ki wykorzystaniu przedstawionej koncepcji powstaÙo 30 map mentalnych,
odzwierciedlajcych miejsca i przestrzenie waloryzowane przez moich rozmówców,
szczególnie dostrzegane i pomħane, nacechowane mniej lub bardziej emocjonalnym
nastawieniem. O ile kaČda droga wygldaÙa inaczej, róČniÙa si¿ czasem jej przemierzenia i poszczególnymi przystankami, o tyle zebrane razem wywiady ukazaÙy
konkretne, wspólnie postrzegane w¿zÙy, punkty orientacyjne, obszary i kraw¿dzie.
W badaniach zastosowano opis g¿sty (Geertz, 2003, s. 38), umoČliwiajcy postrzeganie zjawiska z perspektywy osób badanych, poszerzonej o kontekst obserwatorów,
a wi¿c innych osób przebywajcych na terenie Parku i interpretujcych zachowania
pozostaÙych, zaï na koÚcu o spostrzeČenia i wraČenia samego badacza.
Obraz Parku Razienki KrÓlewskie w badaniach
Park Razienki Królewskie naleČy do typu parków historycznych oraz ogólnomiejskich (Szumacher i Ostaszewska, 2010). W licznych badaniach ankietowych przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat XX wieku, dotyczcych percepcji
przestrzeni Warszawy, Razienki Królewskie i okolice zostaÙy zaliczone do „dobrych
dzielnic” – wyróČniajcych si¿ jakoïci ïrodowiska (zieleÚ, czystoï°), Ùatwym dost¿pem do róČnorodnych usÙug, a takČe korzystn lokalizacj charakteryzujc si¿ bliskoïci centrum. W badaniach urbanistycznych z 1980 r. Stare Miasto oraz Razienki
Królewskie wyróČniono na tle pozostaÙych cz¿ïci Warszawy i okreïlono mianem „salonu miejskiego” (JaÙowiecki, 2000, s. 86). W ankiecie z 1995 r. PaÙac Razienkowski
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zostaÙ wskazany jako najÙadniejszy budynek w Warszawie, zaï Ùazienkowski monument przedstawiajcy Fryderyka Chopina znalazÙ si¿ na drugim miejscu wïród najÙadniejszych pomników, zaraz za kolumn króla Zygmunta II Augusta ze Starówki
(JaÙowiecki, 2000). W 1990 r. Razienki Królewskie i pomnik Chopina, obok Starówki,
PaÙacu Kultury i Nauki, Zamku Królewskiego i pomnika Syreny, znalazÙy si¿ na liïcie
dziesi¿ciu symboli Warszawy. Za symbol uznano teČ nie tyle miejsce, jakim s Razienki Królewskie, ile sam wizerunek, „a konkretnie widok PaÙacu na Wodzie od strony
frontowej” (JaÙowiecki, 2000, s. 91).
Razienki Królewskie nie s postrzegane jako sam park, ale pewien obszar miejski,
do którego przynaleČ otaczajce go dzielnice mieszkaniowe. ChociaČ obszar ten byÙ
wartoïciowany pozytywnie, odbierano go w sposób ambiwalentny. Wst¿p do Parku jest darmowy i kaČdy moČe do niego wejï°, istniaÙo jednak wïród ankietowanych
przekonanie o jego niedost¿pnoïci spoÙecznej: „przekonanie, Če dzielnice te zamieszkiwane s przez wyČszych rang urz¿dników paÚstwowych oraz wojskowych, co
w ich odczuciu nadawaÙo tym obszarom charakter enklaw niedost¿pnych dla zwykÙego ïmiertelnika” (JaÙowiecki, 2000, s. 83-84).
„Rzadko spotykanym na ïwiecie przykÙadem [surowych] restrykcji jest Park Razienkowski w Warszawie, gdzie nic wÙaïciwie nie wolno poza spacerowaniem. Nie
wolno biega°, jeĊdzi° na rowerze, wchodzi° na trawniki, wprowadza° psa itd. Co
wi¿cej, administrator tej przestrzeni sprywatyzowaÙ jedno z atrakcyjniejszych miejsc
– palmiarni¿ – i wydzierČawiÙ j na luksusow restauracj¿. Inaczej jest w europejskich
metropoliach, na trawniku w londyÚskim Regent Parku ustawione s leČaki, a na
trawnikach przy Avenue des Champes Élysées moČna urzdzi° piknik” (JaÙowiecki,
2006, s. 53-54).
Razienki Królewskie to najlepiej strzeČony warszawski park, dlatego teČ na jego
obszarze naleČy przestrzega° okreïlonych zasad. T¿ kwesti¿ moČna odnieï° do problemu ograniczania przestrzeni oraz poczucia kontroli, o których pisaÙ Michel Foucault w Nadzorowa° i kara°: narodziny wi¿zienia (2009). Myïl o byciu obserwowanym
ma wzbudzi° „ïwiadome i trwaÙe przeïwiadczenie o widzialnoïci, które daje gwarancj¿ automatycznego funkcjonowania wÙadzy” (Foucault, 2009, s. 241). Gdy ktoï wie,
Če jest pilnowany, sam staje si¿ swoim straČnikiem. Jest to sposób na dyscyplinowanie
ludzi przebywajcych w danej przestrzeni w Ùagodnej formie – nie uČywajc krat ani
ÙaÚcuchów. Im cz¿ïciej mamy do czynienia z odgradzaniem poszczególnych cz¿ïci
przestrzeni publicznej, tym cz¿ïciej sÙyszy si¿ równieČ, iČ: „ulice, place, a takČe miejskie parki powinny by° wÙasnoïci wszystkich obywateli miasta, przestrzeni, w której ludzie czuliby si¿ swobodnie, ograniczeni jedynie ogólnymi zasadami wspóÙČycia
spoÙecznego”(JaÙowiecki, 2006, s. 53).

Analiza badaҞ wҝasnych
Analizujc park zgodnie z koncepcj map mentalnych, wyodr¿bniono poszczególne elementy mapy. Do dróg zaliczone zostaÙy trzy gÙówne linie, przecinajce park:
• Drog¿ Belwedersk – prowadzc od Belwederu do Agrykoli. Najcz¿ïciej
przemieszczano si¿ ni, schodzc po skarpie od pomnika Fryderyka Chopina
do Starej PomaraÚczarni (rzadziej w kierunku przeciwnym),
410

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

•

Alej¿ ChiÚsk – dawniej nazywan Drog Wilanowsk. PrzecinaÙa Park wzdÙuČ,
Ùczc ze sob dwa popularne wejïcia: od Agrykoli oraz od ulicy Gagarina,
• Promenad¿ Królewsk– przecinaÙa Park w poprzek, stanowic poÙczenie
Drogi Belwederskiej z Alej ChiÚsk. StanowiÙa najprostsz drog¿ przedostania si¿ mi¿dzy dwoma miejscami centralnymi: pomnikiem Fryderyka Chopina oraz PaÙacem na Wyspie.
W¿zÙy wyznaczono za pomoc punktów przeci¿cia si¿ dróg. Wymienione przeze
mnie wyČej, dzieliÙy park, stanowic jego osie. Dlatego w¿zÙy powstaÙy w punktach
zbiegu wszystkich mniejszych alejek na terenie poszczególnych ogrodów, a takČe
w pobliČu zabytków. Dobrymi przykÙadami w¿zÙów, b¿dcych poïrednikami pomi¿dzy róČnymi obszarami, byÙy mostki – np. ten oddzielajcy Staw PoÙudniowy Dolny
od Stawu PoÙudniowego Górnego. Taki w¿zeÙ zbiegaÙ si¿ na granicy obszaru ogrodu i stawów, zaï mniejsze alejki ÙczyÙy si¿ w jedn, duČ, która przebiegaÙa wÙaïnie
przez most.
Osoby badane wyróČniÙy w Parku kilkanaïcie charakterystycznych punktów
orientacyjnych. ZnalazÙy si¿ wïród nich miejsca centralne (Eliade, 2003), b¿dce powszechnie znanymi, gromadzcymi ludzi i cz¿sto rozpoznawanymi z daleka, jak:
• Pomnik Fryderyka Chopina,
• PaÙac na Wyspie,
• AmÞteatr,
• Most z pomnikiem króla Jana III Sobieskiego,
• Nowa PomaraÚczarnia,
• Belweder.
Zaliczono do nich takČe wszystkie wi¿ksze budynki, przy których znajdowaÙy si¿
drogowskazy. Punktami orientacyjnymi byÙy równieČ wejïcia do Razienek Królewskich, przy których znajdowaÙy si¿ plany parku – wraz z zaznaczonymi ïcieČkami,
waČnymi obiektami oraz legend.
Obszary, które wyodr¿bnia Muzeum Razienki Królewskie, dotycz podziaÙu na
ogrody oraz stawy – to kryterium byÙo dostrzegane przez badanych niezwykle rzadko. Na planie parku zaznaczono ogrody: Ogród Modernistyczny I poÙowy XX wieku,
Ogród Modernistyczny II poÙowy XX wieku, Ogród Królewski i Ogród Belwederski, a takČe stawy: Staw Belwederski, Staw PóÙnocny, Staw PoÙudniowy Dolny i Staw
PoÙudniowy Górny. aden z rozmówców, odwzorowujc ukÙad przestrzenny Parku
i jego struktur¿, nie przedstawiÙ powyČszego podziaÙu, jednak wyodr¿bniono wiele
wÙasnych klasyÞkacji na obszary, uwzgl¿dniajc przy tym róČnorodne kryteria:
• Cz¿ï° wysoka, niska i skarpa – ze wzgl¿du na wysokoï° terenu i jego zróČnicowanie. Cz¿ï° wysoka obejmowaÙa obszar przy wejïciu do Parku od strony
Alej Ujazdowskich; okreïlana byÙa równieČ jako „chopinowska” (Narrator 3),
„otwarta” (Narrator 27) – od otwartej przestrzeni nad gÙow, a takČe „gÙoïna
i wietrzna” (Narrator 19) – od pobliskich, cz¿sto ucz¿szczanych przez auta,
Alej. Cz¿ï° niska opisywana byÙa mianem „zaroïni¿tej” (Narrator 27), „wodno-muzealnej” (Narrator 3), czy teČ „spacerowej” (Narrator 5), przy czym
okreïlenie to moČe nawizywa° nie tylko do licznych ïcieČek, ale równieČ nazwy przystanku autobusowego o tej nazwie, zlokalizowanego przy wejïciu
do Parku od ulicy Gagarina. Skarpa okreïlaÙa obszar przejïciowy pomi¿dzy
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cz¿ïci wysok i nisk, „trudna” (Narrator 13) dla osób majcych problemy
z poruszaniem si¿, np. niepeÙnosprawnych czy rodziców z dzie°mi w wózkach.
• Turystyczna i dla mieszkaÚców – zlokalizowana wokóÙ najwi¿kszych atrakcji
i bliČej znana jedynie staÙym bywalcom.
• OkieÙznane i dzikie – podziaÙ analogiczny do powyČszego.
• Z Ùawkami i dla spacerowiczów – do biernego i aktywnego wypoczynku.
• PóÙnocna i poÙudniowa – uznawana za „reprezentacyjn” i „piknikow” (Narrator 3).
• Brak jakichkolwiek podziaÙów.
Co zaskakujce, ostatnia odpowiedĊ najcz¿ïciej padaÙa z ust osób mieszkajcych
w pobliČu Parku, najlepiej ze wszystkich znajcych zarówno miejsca popularne
wïród spacerowiczów, jak i mniej ucz¿szczane zakamarki. Ci rozmówcy wskazywali,
Če Park, wraz ze swoim zróČnicowaniem, stanowi nieodÙczn caÙoï°. MoČna przypuïci°, Če powyČsze podziaÙy tworzyÙy osoby znajce Park nieco gorzej, co uÙatwiaÙo im
orientacj¿ i poruszanie si¿ pomi¿dzy poszczególnymi obszarami.
Do kraw¿dzi parku zaliczano przede wszystkim Aleje Ujazdowskie oraz Agrykol¿, które byÙy wÙczane w granice samego parku. W przypadku Agrykoli decydujce
znaczenie miaÙ jej parkowy charakter i zróČnicowanie w wysokoïci terenu, jak równieČ trzy zabytki naleČce do Muzeum Razienki Królewskie, które znajdowaÙy si¿ po
przeciwnej stronie ulicy: Dawny Pawilon Szpitala Ujazdowskiego, Zamek Ujazdowski oraz ErmitaČ. Fragment Alej Ujazdowskich odbierano jako cz¿ï° parku gÙównie za
spraw wystaw plenerowych na ogrodzeniu. Wïród kraw¿dzi wymieniano równieČ
ulic¿ Gagarina, PodchorČych czy SzwoleČerów, jednak postrzegano je o wiele bardziej neutralnie, nie doszukujc si¿ przynaleČnoïci do obszaru parku.
Podczas gdy rozmówcy rysowali swoje mapy, niejednokrotnie caÙkowicie ignorowali pewne obszary. StanowiÙy dla nich puste przestrzenie, o których pisali Jerzy Kociatkiewicz i Monika Kostera (1999). Pusta przestrzeÚ jest niepoznana i niezrozumiaÙa.
Nie ma nadanego znaczenia, nie moČe wi¿c istnie° w mapie mentalnej konkretnej osoby. Natomiast atrakcyjna przestrzeÚ to taka, któr si¿ chce poznawa° – jest peÙna Čycia,
zaï do miejsca bardziej od ciekawej architektury przycigaj interesujce wydarzenia
i obecnoï° innych ludzi (Gójska, KuczyÚski, Lewenstein, Pogoda i ZieliÚska, 2012).
W przypadku parkowych pustych przestrzeni, zaliczano do nich obszary nieznane,
dotychczas nieodwiedzone – gdy ktoï nie miaÙ ïwiadomoïci istnienia danych obszarów bdĊ nie wykazywaÙ ch¿ci poznania ich. PowyČszy przykÙad moČemy skonfrontowa° w odniesieniu do miejsc pobliskich, cz¿sto odwiedzanych i faworyzowanych,
wobec których uČytkownicy Parku wykazywali zainteresowanie, znali je i wizaÙy si¿
z nimi pewne doïwiadczenia oraz wspomnienia. Natomiast puste przestrzenie stanowiÙy obszary ignorowane, wykluczane z przynaleČnoïci do danego krajobrazu.
ChociaČ Park Razienkowski „dzi¿ki znacznemu udziaÙowi terenów zadrzewionych i obiektów wodnych wydaj[e] si¿ wyjtkowym miejsc[em] w mieïcie pod wzgl¿dem emitowanych naturalnych dĊwi¿ków” (Szumacher, Jackowiak i Konopski, 2008,
s. 217), aspekt ten prawie nie zostaÙ poruszony przez moich rozmówców. Wskazywano raczej, iČ Razienki Królewskie, tak jak pozostaÙe parki, ciesz si¿ zainteresowaniem
przede wszystkim jako miejsce wypoczynku, rekreacji i spotkaÚ (Szumacher i Osta412
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szewska, 2010), zaï ludziom sprawia przyjemnoï° przebywanie pomi¿dzy sfer osób
bliskich i obcych, skd mog obserwowa° innych (Montgomery, 2015).
Pomimo doceniania aspektów spoÙecznych miejskich przestrzeni zielonych, polityka zarzdzajcych Parkiem Razienkowskim kreowaÙa go na miejsce niedost¿pne.
Kilku rozmówców jako najwi¿ksz wad¿ Parku wskazywaÙo wÙaïnie na liczne zakazy i ograniczenia w moČliwoïciach korzystania z niego (np. w celach rekreacyjnych).
Inni, którzy pobyty w Parku realizowali gÙównie w celu spotkaÚ lub sp¿dzenia czasu
na ïwieČym powietrzu, prezentowali sentymentalne nastawienie do Parku. Zarówno sam Park, jak i ulubione miejsca nazywali „swoimi” (Narrator, 16), „oswojonymi”
w wyniku procesów poznania, doïwiadczania i odpowiedzialnej obecnoïci (Wilk,
2016). Rozmówcy zwracali szczególn uwag¿ na zachodzce w nich zmiany. Lubili
przebywa° w Parku, poniewaČ sprawiaÙ wraČenie takiego, o który ktoï si¿ troszczy
(Ruszczek i PtasiÚska, 2010). Okreïlenia: „mój park” (Narrator 3) i „moje miejsce”
(Narrator 16) ïwiadczyÙy, iČ przestrzeÚ Parku Čyje we wspomnieniach osób badanych.
Ci spoïród nich, którzy dawno go nie odwiedzali, chcieli do niego wróci° – jakby próbowali powróci° do przeszÙoïci, „poniewaČ przeszÙoï° moČna odzyska° przypomnieniem” (Nora, 2009, s. 9). Nie dziwi wi¿c, „iČ Razienki maj opini¿ najszcz¿ïliwszego
miejsca w Warszawie” (Madame, 2016, s. 92) i ulubionego przez zakochanych, ch¿tnie
wybieranego na miejsce organizacji ïlubu czy sesji zdj¿ciowych. O ile rozmówcy byli
pewni, Če wygld miejsc centralnych nie uleganie diametralnej zmianie, o tyle bardziej przejmowali si¿ potencjaln moČliwoïci przeksztaÙcenia ich miejsc znaczcych
(Bukowska-FloreÚska, 2000), do których byli o wiele bardziej przywizani: „Tu jeszcze staÙa niedawno, nie wiem, z dziesi¿° lat temu, taka topola przy Alei ChiÚskiej. Po
prawej stronie, idc w kierunku Agrykoli, na rozdroČu, z ogromn dziupl! Nawet
mam zdj¿cia tam, z m¿Čem sobie robiliïmy, jak jeszcze ČyÙ. Przed laty... dziesi¿° lat
temu chyba... moČe dwanaïcie, zim. ByÙa przepi¿kna, ale potem j chyba jakaï burza
czy wiatr zwaliÙ, i wyci¿ta jest [chwil¿ milczy]. ZostaÙy po niej tylko wspomnienia”
(Narrator 16).
Rozmówcy postrzegali Park nie jako konkretny obszar miasta, ale obszar zielony (zawierajcy Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego i teren Belwederu),
do którego nie przyÙczali nawet przylegÙych ulic – z wyjtkiem Alej Ujazdowskich,
gdzie od obejrzenia wystawy fotograÞcznej na ogrodzeniu cz¿sto rozpoczynali wizyt¿
w Parku. PrzykÙadowo podane trasy stanowiÙy kompozycj¿ wybranych punktów na
mapie – sama trasa mogÙa si¿ zmieni°, jednak zazwyczaj musiaÙa zawiera° konkretne
miejsca. Nie spotkaÙam si¿ takČe z opini, iČ Park w jakiï sposób jest niedost¿pny spoÙecznie – np. przeznaczony gÙównie dla zamoČnych mieszkaÚców najbliČszych okolic.
Jednak obowizujcy regulamin i skrupulatnoï° straČników wymuszaÙy zachowanie
mniej swobodne, niČ w jakimï innym ogólnodost¿pnym parku.

Podsumowanie
Dane z przywoÙanych w tekïcie wyników badaÚ iloïciowych (JaÙowiecki, 2000),
przedstawiaj uproszczony obraz Parku, ograniczajcy si¿ do punktów charakterystycznych, rozpoznawalnych, wyróČniajcych si¿ spoïród pozostaÙych na obszarze caÙej
aglomeracji warszawskiej. Podobnie Razienki Królewskie odbierane s w uj¿ciu nieco
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szerszym – nie tylko jako zespóÙ paÙacowo-parkowy, ale takČe jako obszar obejmujcy
fragmenty przylegajcych do niego dzielnic. Wyniki badaÚ etnograÞcznych, równieČ
utrzymanych w spoÙeczno-urbanistycznym kontekïcie, ukazuj zupeÙnie inn perspektyw¿ – mieszkaÚca Warszawy, postrzegajcego Park nie jako osoba z zewntrz, ale przebywajcego w Parku, „staÙego bywalca” – znajcego poszczególne miejsca, wykazujcego emocjonalne nastawienie i wysoki stopieÚ zaangaČowania.
Razienki Królewskie mog by° symbolem – punktem na Trakcie Królewskim,
przynoszcym na myïl konkretne, proste skojarzenia. W perspektywie mikro Park
oferuje miejsca znane i nieznane; zarówno nacechowane uczuciowo, jak i oboj¿tne. Takie, które si¿ odkrywa, by póĊniej do nich wróci°. UČytkownicy Parku stworzyli wÙasne, wspólne podziaÙy i wyróČniki Parku, alternatywne dla ustalonych przez zarzdzajcych instytucj Muzeum Razienki Królewskie w Warszawie. We wspomnieniach
rozmówców istotn rol¿ odgrywa wÙaïnie ten spoÙeczny aspekt Parku – prywatnych
spotkaÚ, wspólnego odpoczynku i przebywania na Ùonie natury w towarzystwie bliskich i obcych osób. Mimo iČ w wielu przypadkach przyroda moČe stanowi° swoiste
tÙo dla aktywnoïci czÙowieka, obcowanie z ni równieČ przyczynia si¿ do realizacji
roli spoÙecznej – sprawia, Če ludzie zmieniaj swoje postawy, staj si¿ bardziej ufni
i wielkoduszni wobec siebie (Montgomery, 2015).
ChociaČ Razienki s parkiem królewskim, posiadajcym bogat ofert¿ kulturaln
dla wymagajcych odbiorców, w ïwiadomoïci uČytkowników Razienki Królewskie
s przede wszystkim ich prywatnym parkiem, z którym wiČe si¿ wiele wspomnieÚ
i opowieïci bardziej osobistych, niČ w przypadku innych parków. Wydaje si¿, Če
z perspektywy zarzdzajcych to nie Razienki Królewskie s oddane do uČytku odwiedzajcych go ludzi, ale z racji jego wyjtkowoïci to ludzie maj go odwiedza° i podziwia°. Nacisk w moČliwoïciach uČytkowania Parku poÙoČony jest wi¿c bardziej na
mnogoï° wydarzeÚ majcych przycign° odbiorców, niČ na bogate, osobiste historie
i wraČenia odbiorców, które ma prawie kaČdy z odwiedzajcych.
Badania wykazaÙy, Če sam Park jako miejsce odgrywa istotn rol¿ w Čyciu mieszkaÚców stolicy. Pomimo ograniczonej swobody korzystania z Parku, jest on traktowany uČytkowo, natomiast odwiedzajcy, poza ïwiadomoïci historyczn i kulturaln
miejsca, postrzegaj go gÙównie poprzez pryzmat swoich osobistych przeČy°: randek
z ukochanymi, waČnych dla poszczególnych osób rocznic wydarzeÚ, codziennych
spacerów z maÙymi dzie°mi i rodzinami, kultywowania rodzinnych tradycji, relaksu,
sp¿dzania chwil wartych uwieczniania na fotograÞach. Co stanowi istotn wartoï°,
aktywnoïci te stoj w opozycji do wspóÙczeïnie dominujcych konsumpcyjnych sposobów sp¿dzania wolnego czasu. Pomimo przynaleČnoïci do sfery publicznej, odwiedzajcy nadaj Parkowi cechy obszaru prywatnego: spotkaÚ z bliskimi, przyjmowania perspektywy antropocentrycznej i Ùczenia z miejscem publicznym prywatnych,
osobistych wspomnieÚ i doïwiadczeÚ.
PowyČsze rozwaČania i ich wyniki warto spróbowa° przenieï° na grunt praktyki,
umoČliwiajc uČytkownikom wykazywanie oddolnej inicjatywy w kreowaniu przyjaznej, ogólnodost¿pnej i waČnej dla ludzi przestrzeni miejskiej. Tego rodzaju dziaÙania
mogÙyby ukaza° inne, nieformalne, ale równieČ funkcjonujce – a dla uČytkowników
moČe nawet waČniejsze – oblicze Parku, niČ obecnie dominujce w oÞcjalnym przekazie.
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