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WZORY PREFERENCJI PRZESTRZENI 
ARCHITEKTONICZNEJ

Życie jest twórcą wzorów1.

Przestrzeń architektoniczna i urbanistyczna, otaczająca we współczesnym świecie więk-
szość ludzi, generuje i kanalizuje specyfi czne oddziaływania przestrzenne. Kształt, fak-
tura, kolor, gra świateł czy rytm ukryty w kompozycjach są silnymi bodźcami z całą 
swoją złożonością i dynamiką oddziaływania. Interakcje zachodzące między żywym 
organizmem, jakim jest człowiek, a środowiskiem, jakim jest przestrzeń architektonicz-
na, kształtują motywy określonych wyborów, oparte często na procesach afektywnych 
względem konkretnych bodźców płynących z tej przestrzeni. Regulacyjna rola procesów 
afektywnych, których nie zawsze jesteśmy świadomi, polega na aktywnym wykorzy-
staniu afektu w procesie orientacji w otoczeniu2. Różnorodne reakcje wobec tej samej 
przestrzeni nasunęły pytanie o to, dlaczego tak jest i czy można powiązać te obserwa-
cje w jakieś prawidłowości. Dlaczego jedne miejsca lubi się bardziej, a inne mniej? 
Czy to, iż dzieci lubią jedne miejsca bardziej niż inne ma związek z określonym zakre-
sem wiedzy lub doświadczenia? Wiek 6–9 lat jest okresem, kiedy dziecko świadomie 
wchodzi w interakcje ze środowiskiem społecznym oraz otaczającym je środowiskiem 
fi zycznym, w tym z przestrzenią architektoniczną. Czy ujawnia się to w określonym od-
czuwaniu informacji płynących z przestrzeni i miejsc, wraz z całokształtem zawartych 
w nich intensywności oddziaływań? Czy istnieją abstrakcyjne układy fi guratywne oraz 

1 J. Piaget, Introduction. À l’épistémologie genetique, Paryż 1950. Za Ch. Norberg-Schulz, Existence. 
Space and Architecture, London 1971, s. 35.

2 Serce w rozumie. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu, Por. A. Kolańczyk, A. Fila-Jankowska, 
M. Pawłowska-Fusiara, R. Sterczyński [red.], Gdańsk 2004. 
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rzeczywiście istniejące krajobrazy, które odzwierciedlają cechy zawarte w przestrzeni 
architektonicznej, które potraktowane łącznie komponują się w swoiste wzory preferen-
cji tych przestrzeni? Powyższe pytania zwróciły moją uwagę na obszar, którym zajmuje 
się psychologia środowiskowa, a zwłaszcza jej dział poświęcony przestrzeni, architek-
turze i życiu w mieście. Przeprowadzone przeze mnie badania skupiały się zarówno na 
poszukiwaniu wzorów preferencji przestrzeni architektonicznej u dzieci szkolnych, jak 
i poszukiwaniu związków tych wzorów z niektórymi korelatami osobowościowymi. 

POJĘCIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ

Życie człowieka wraz z całokształtem relacji społecznych i fi zycznych stanowi pole za-
interesowania psychologii środowiskowej. Cechuje ją interdyscyplinarność, wynikająca 
z  dużej zmienności i różnorodności zarówno podejść metodologicznych, jak i orientacji 
teoretycznych. Główną kategorią analityczną jest środowisko, co tłumaczone jest z ję-
zyka starofrancuskiego jako otaczanie  i bez terminu dookreślającego, oznacza cał-
kowite środowisko fi zyczne i społeczne danej jednostki3. Ukształtowanie środowiska 
może zarówno sprzyjać realizacji czynności życiowych człowieka, jak i im przeszka-
dzać. Składowymi środowiska są w równym stopniu elementy naturalne, materialne, 
przestrzenne, jak i ludzie wraz ze swoimi różnorodnymi ustosunkowaniami względem 
siebie, jak i względem innych elementów danego otoczenia. Konsekwentnie można mó-
wić o środowisku naturalnym, materialnym, przestrzennym, społecznym i kulturowym. 
Przedmiotem współczesnej psychologii są nie tylko wewnętrzne reakcje człowieka, lecz 
również zewnętrzne otoczenie fi zyczne, czyli:
 – „ogół bodźców stymulujących organizm;
 – ogół informacji odbieranych przez człowieka i organizujących jego zachowanie;
 – ogół społeczno-kulturowych artefaktów – fi zycznych rzeczy organizujących funkcjo-

nowanie jednostek i grup”4. 
Każde środowisko jest rezerwuarem różnorodnych informacji stanowiących źródła 

stymulacji, oddziałujących na człowieka w co najmniej trzech kategoriach: stymula-
cji sensorycznej, społecznej i stymulacji związanej z ruchem5. W badaniu skupiono się 
na stymulacji sensorycznej, zwłaszcza tej związanej ze zmysłem wzroku, gdyż jest on 
głównym zmysłem przestrzennym umożliwiającym osobisty kontakt z przestrzenią ar-
chitektoniczną.

Forma architektoniczna, ucieleśniając swoiste wizje projektanta, staje się otoczeniem 
człowieka i sprawia, iż jego odczuwanie przestrzeni przestaje być mgliste i rozproszone. 
Pion i poziom, masa i objętość, doświadczane cieleśnie są odczuwane każdorazowo, kie-
dy wbija się słup czy buduje dom. „Ale siła wyrazu i jasność znaczenia tych wymiarów 
przestrzennych wzrasta niepomiernie, kiedy obserwuje się je w monumentalnej architek-

3 Por. A. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2002, s. 739.
4 Por. A. Bańka, Społeczna psychologia środowiskowa, Warszawa 2002, s. 19.
5 Por. P. Bell, Th. Greene, J. Fisher, A. Baum, Psychologia środowiskowa, Gdańsk 2004, s. 146–147.
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turze, w której cieniu żyją ludzie”6. Architektura rozpatrywana z punktu widzenia bioar-
chitektury traktowana jest jako swoisty rodzaj komunikatu „wywołującego u ludzi po-
czucie komfortu psychicznego i fi zycznego, przeżycia jakiejś treści, wzruszenia, a nawet 
lęku”7. Stałe i codzienne przebywanie wśród tych samych – mniej lub bardziej monu-
mentalnych z punktu widzenia człowieka – dzieł i detali architektonicznych ma znacz-
ny wpływ na sposób ich odbioru [poprzez percepcję i odczuwanie]. Architekt zarówno 
poprzez proces projektowania, jak i proces swoistej „produkcji” jest twórcą przestrzeni 
architektonicznej, która w odbiorze biernym z odbiorcy czyni uczestnika, w odbiorze 
aktywnym zaś odbiorca staje się współtwórcą tej przestrzeni. Proces konstytuowania się 
przestrzeni architektonicznej jest złożonym, dynamicznym układem z wieloma elemen-
tami składowymi, który zaczyna się od relacji pomiędzy projektodawcą i projektobiorcą. 

Przestrzeń architektoniczna to rzeczywistość przestrzenna, w której istniejące 
obiekty, działając na człowieka, wywołują motywację do aktywnego [przekształcanie 
przestrzeni] lub biernego [korzystanie z przestrzeni zastanej] uczestnictwa w niej na 
poziomie: 
 – wyboru obiektów poddawanych oglądowi; 
 – emocjonalnego poczucia danej przestrzeni [jej samej, ustosunkowania się względem 

niej i jej odbioru względem siebie];
 – działań w niej podejmowanych. 

projektowanie

architekt = twórca

„produkcja”

PRZESTRZEŃ
ARCHITEKTONICZNA

odbi¢r aktywny

odbi¢r bierny

= tw¢rca

= uczestnik

odbiorca

Rysunek 1. Konstytuowanie się przestrzeni architektonicznej

Źródło: opracowanie własne.

Architektura jako wielość współwystępujących i relacyjnie związanych form i struk-
tur nieodłącznie związana jest z przestrzenią. W niej się uobecnia, co sugeruje, iż cechy 
charakterystyczne dla każdej z nich mogą być w przeważającej mierze wspólne i jako 
takie mogą stanowić podstawę opisu przestrzeni architektonicznej. 

6 Y.F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987, s. 142.
7 M. Ostrowska, Człowiek a rzeczywistość przestrzenna, Szczecin 1991, s. 194.
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PRZESTRZEŃ ARCHITEKTONICZNA W UJĘCIU PSYCHOLOGII 
ŚRODOWISKOWEJ

Historię badań z zakresu psychologii środowiskowej na świecie można podzielić na trzy 
etapy: badania rozproszone, bez jednolitych podstaw teoretycznych [etap 1], czas wyra-
fi nowanych ujęć teoretycznych [etap 2] oraz [w etapie 3] współpraca różnych kierunków 
psychologii oraz architektów, planistów, geografów, socjologów itd. Badania polskiej 
psychologii środowiskowej koncentrują się, odmiennie niż na świecie, na aspektach do-
tyczących problematyki pracy czy rozwoju jednostki, nie zaś na globalnym środowisku. 
Brak jest również analiz uwarunkowań fi zyczno-przestrzennych zachowań i mechani-
zmów zachodzących w mentalnej przestrzeni jednostki8. Skutkiem współdziałania na 
gruncie polskim psychologów, architektów i geografów było wprowadzenie pojęcia 
psychologia architektury jako składowej psychologii środowiskowej9. W psychologii, 
badając zachowania człowieka, można pokusić się o stwierdzenie, iż jest on poddany 
mechanizmom emergencji, gdyż zjawiska psychiczne, zachodząc na wielu poziomach 
wzajemnie od siebie zależnych, wyróżniają się złożonością i dynamicznym pojawia-
niem się nowych właściwości. Wiele prostych procesów, począwszy od współdziałania 
neuronów w układzie nerwowym, poprzez łączące je impulsy, do powstania nowych 
jakości na poziomie umysłu [reprezentacja wiedzy], daje efekt niezwykłej złożoności 
dzięki zjawisku samoorganizacji10. To, co daje początek każdej zmianie, związane jest 
z pobraniem informacji ze środowiska tak wewnętrznego, jak i zewnętrznego; rodzajem 
tego ostatniego jest niewątpliwie przestrzeń architektoniczna. „Oddziaływanie otoczenia 
na człowieka jest przymusowe i dlatego wpływ architektury na człowieka różni się od 
wpływu innych dzieł sztuki, z którymi może on poszukiwać kontaktu lub nie”11. 

ORGANIZACJA PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ – PRZYKŁADY
Organizacja przestrzeni architektonicznej pełni ważną rolę w zachowaniach przestrzen-
nych człowieka. Wyróżnia się kilka poziomów organizacyjnych [tab. 1].

W sposób podobny do klasyfi kacji typów organizacji przestrzeni można kategoryzo-
wać różne zachowania [np. zachowania uliczne], stosując grupy kwalifi katorów typu: 
przyciągająca/odpychająca, swojska/obca, ruchliwa/spokojna, wąska/szeroka itd.12. 
W zależności od sytuacji, samopoczucia i nastroju jednostki sytuacja przestrzenna może 
wydawać się mniej lub bardziej rozległa, malownicza lub nieciekawa, spokojna i bez-
pieczna lub niepokojąca, a nawet groźna13. 

8 Zob. badania m.in. Szumana, Znanieckiego, Ostrowskiej, Tomaszewskiego, [w:] A. Bańka, dz. cyt. 
9 J. Lenartowicz, O psychologii architektury. Próba inwentaryzacji badań, zakres przedmiotowy i wpływ 

na architekturę, Kraków 1992; tenże Psychologia architektury, [w:] Encyklopedia psychologii, W. Szewczuk 
[red.], Warszawa 1998, s. 520–526. 

10 Psychologia – podręcznik akademicki, J. Strelau [red.], t. 2, Gdańsk 2000, s. 505–508; K. Winkowska-
-Nowak, D. Batorski, H. Peitgen, Wprowadzenie do dynamiki społecznej, Warszawa 2003.

11 J. Nowicki, Kształt przestrzeni mieszkalnej, Warszawa 1980.
12 B. Jałowiecki, M. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2002, s. 390.
13 Tamże, s. 341. 
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Tabela 1. Typy organizacji przestrzennych

Typy przestrzeni Charakterystyka Przykłady

Przestrzeń 
o stałych cechach

obejmuje obserwowalne i ukryte 
własności przestrzeni oraz umysłowe 
wzorce – projekty stymulujące 
zachowania człowieka

budynki, osiedla, miasta

Przestrzeń 
o zmiennych 
cechach

obejmuje właściwości przestrzeni 
o aksjologicznie zmiennych cechach 

przestrzenie społecznie: 
ucieczkowe [szpitale] 
– przyciągające [kawiarnie]

Przestrzeń 
nieformalna

obejmuje kulturowo zdeterminowane 
wewnętrzne wzory przestrzeni 

dystans: społeczny [plac] 
– intymny [ławka]

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Bańka, dz. cyt. 

Ważną rolę w procesie postrzegania, wytwarzania, naznaczania i przyswajania prze-
strzeni odgrywają szczególne kategorie przestrzenne [tab. 2].

Tabela 2. Schematy typologiczne kategorii przestrzennych

Kategoria 
przestrzenna

Elementy i relacje organizujące 
przestrzeń

Elementy i relacje organizujące przestrzeń 
w terminologii Lyncha

Centrum 
i miejsce

porządkuje i strukturalizuje zachowania 
ludzkie w zorganizowaniu przestrzeni 
na centrum – peryferie, bliskość 
punktów odniesienia względem 
otoczenia [centralność, zamknięcie], 
miejsce wewnętrzne/zewnętrzne

węzeł – strategiczny ośrodek, w który można 
wejść [połączenia dróg, skupiska]
miejsce – tworzy bliskość [koncentracja brył] 
i ograniczenie [przestrzeń wydzielona]:
– piramida egipska [cel drogi życiowej],
– kula [kształt doskonały = doskonałość],
– ratusz, kościół [landmarki]

Kierunek
kategorie wertykalne i horyzontalne, 
strony świata, ciągłość [np. góra – dół, 
przód – tył, lewa – prawa, pion 
– poziom, nad – pod, przed – za]

kanał – droga, wzdłuż której porusza się 
obserwator
oś – pionowe i poziome elementy, ekspansja 
[przepływ, ruch]: tarasy, schody, korytarze, 
rampy, rzeki, fontanny
struktury dróg – ruch okrężny [np. procesja 
wokół kościoła], ruch progresywny [most, 
rzeka, sieć korytarzy, schody spiralne]

Teren
strefa, miejsce wydzielone ze 
względu na podobieństwo elementów 
składowych [ograniczoność/ bliskość]

strefa, dzielnica – tereny, w które można 
mentalnie wejść, mające jeden wspólny 
identyfi kujący je charakter
cechy fi zyczne – różnorodne części 
o tematycznych ciągłościach: faktura, forma, 
detal, typ, topografi a

Dostępność 
przestrzenna

– granice [charakter formalny/ 
nieformalny, łączą/dzielą]
– drogi [element linearny]
– przejścia [drzwi, bramy, wrota, progi, 
mosty]

granica, brama, cieśnina

Przestrzeń 
sakralna/ 
charyzmatyczna

dom, cmentarz, pomnik, plac, świątynia

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Jałowiecki, Przestrzeń jako pamięć, „Studia Socjologiczne” 
2[97]/1985, s. 135–139; Ch. Norberg-Schulz, Bycie, przestrzeń i architektura, Warszawa 2000, s. 18– 24; K. Lynch 
cyt. za: Ch. Norberg-Schulz, dz. cyt., s. 39–59.
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Człowiek, poznając otoczenie, postępuje jak naukowiec, który stawiając hipotezy, 
stale poddaje je interpretacji i weryfi kacji. To stałe porządkowanie obrazu otaczające-
go świata jest szczególnie widoczne u dzieci. Odczuwanie postrzeganych kształtów 
przestrzeni architektonicznej, czyli cech strukturalnych, przez podmiot ma charakter 
subiektywny. Można pokusić się o stwierdzenie, iż są one rodzajem preferencji wzglę-
dem danego zbioru jakości przestrzeni architektonicznej. Punktem podziału przestrzeni 
architektonicznej może być, na przykład, kryterium geografi czne, dzięki któremu można 
wyróżnić takie kategorie, jak:
 – krajobraz – zasadniczo tło o własnej strukturze, odznaczającej się rozproszeniem;
 – poziom urbanistyczny – rezultat działalności człowieka, czego szczególnym przy-

padkiem jest miasto o hierarchicznym charakterze [w przeciwieństwie do krajobrazu 
z jego strukturą rozproszoną];

 – dom – ucieleśniona potrzeba usytuowania;
 – rzecz – najniższy poziom przestrzeni egzystencjalnej, przedmioty użytkowe wcho-

dzące w interakcje ze swym otoczeniem [np. stół]14. 

CECHY PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ

Oddziaływanie otoczenia na człowieka jest w pewnym sensie przymusowe, dlate-
go struktura otoczenia, w którym funkcjonuje człowiek, prowadzi do współdziałania 
z nim i obejmuje wszystkie zmysły. Prowokuje to pytanie o wpływ sposobu organizacji 
przestrzeni, w której człowiek przebywa, na stany psychiczne, w tym emocjonalne15. 
„Rośniemy w bibliotece, malejemy w szpitalu, na sali sądowej, w koszarach, w długiej 
kolejce do sklepu spożywczego. Gabinety dyrektorów, kierowników i prezesów są taką 
przestrzenią, w której osoba siedząca w fotelu za biurkiem rośnie, a petent maleje”16. 
Szczególnym rodzajem obiektu środowiskowego, pełniącego w skrajnych przypadkach 
funkcję ekstensji ciała17, jest fi zyczna przestrzeń architektoniczna będąca najistotniejszą 
cechą otoczenia, w którym człowiek żyje i się rozwija18. Według Gibsona19 architektura 
jako element ekosystemu posiada pozytywne i negatywne wyzwalacze [affordances], 
a codzienny kontakt z dziełami architektonicznymi, kompozycjami przestrzennymi czy 
detalami w oczywisty sposób wpływa na ich percepcję. „Wallis zauważa, że podobnie 
jak użycie pisma ustala wzór języka mówionego, to ikonografi czna obecność poszcze-
gólnych fragmentów przestrzeni: budowli, fasad, detali [...] wytwarza określone kryteria 
waloryzacji przestrzeni, które mogą pełnić w mniejszym lub większym zakresie rolę 
swoistej normy”20. 

14 Ch. Norberg-Schulz, dz. cyt., s. 32–38.
15 Por. A. Bańka, dz. cyt.; P. Bell, Th. Greene, J. Fisher, A. Baum, dz. cyt.
16 M. Ostrowska, dz. cyt., s. 30.
17 Nakładanie na siebie struktury ciała, miejsca i narracji zauważyć można u dzieci trzyletnich wymyśla-

jących architekturę, gdyż dzieci w tym wieku rysują budynki z nogami i osoby z dachami. Jest to egzysten-
cjalna i semiotyczna potrzeba równoczesnego projektowania i przedstawiania realności i wirtualności. To nie 
pomyłka, lecz pomysłowe ćwiczenie umysłu.

18 A. Bańka, dz. cyt., s. 68. 
19 Tamże, s. 97.
20 B. Jałowiecki, M. Szczepański, dz. cyt., s. 331.
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Przez całe życie człowiek realizuje różnorakie cele: biologiczne, utylitarne, techno-
logiczne, estetyczne, emocjonalne i poznawcze. Dzieje się tak również poprzez uczest-
nictwo w przestrzeni architektonicznej. Zarówno bierny ogląd, jak i aktywne dzielenie 
i łączenie dowolnych obszarów, tak by wypełniać je abstrakcyjną formą ujętą w mate-
rię, konstytuuje sposób odbioru różnorodnych struktur i form tej przestrzeni. W charak-
terystyce przestrzeni architektonicznej wyróżniono dziesięć opisujących ją cech. Punk-
tem wyjścia w tym wypadku był model preferencji Kaplanów oraz wymiary stymulacji 
Wohlwilla opisujące relacje środowisko – zachowanie21. 

Tabela 3. Cechy przestrzeni architektonicznej

Cecha Treść i konfi guracja przestrzenna Przykłady

STRUKTURALIZACJA 
– UPORZĄDKOWANIE
Structuralization 
– Order

– elementy strukturalizowane regularnie, 
struktura przewidywalna, rytmiczność, symetria, 
stałość rozmieszczenia elementów w równych 
i powtarzalnych układach, mała liczba informacji 
wielokrotnie powtarzanych
– słowo klucz – regularność

– równoległe ulice, równe rzędy 
okien, powtarzające się motywy 
dekoracyjne 

STRUKTURALIZACJA 
– CHAOTYCZNOŚĆ
Structuralization 
– Chaos

– elementy strukturalizowane nieregularnie,
element niepewności i przypadkowości, 
układ skomplikowany, niestałość i asymetria 
rozmieszczonych elementów, brak zasady 
organizującej przy ustalaniu odległości, duża 
liczba informacji do przetworzenia,
– słowo klucz – przypadkowość

– skomplikowany układ ulic, 
budynki o złożonej bryle 
i różnych oknach pod względem 
kształtu, wielkości, koloru

INTENSYWNOŚĆ
Intensity

– liczba elementów w danej przestrzeni, ich 
kształt, wielkość, skala, stopień skomplikowania, 
faktura, 
– słowo klucz – liczba

– rozpiętość od małej do dużej 
liczby stymulacji, np. budynek 
z małą liczbą okien/budynek 
z bardzo dużą liczbą okien, dach 
prosty/dach o skomplikowanym 
układzie połaci

ZRÓŻNICOWANIE
Diversity

– zestawienie w różnych konfi guracjach 
[układach] różnych elementów przestrzennych: 
od zbyt małej różnorodności otoczenia [nuda] 
po zbyt dużą [przeciążenie], różnorodność: 
kształtów, faktur, wielkości, kolorów, użytych 
artystycznych środków wyrazu; gra światła, 
mocne kontrasty, wyraźne krawędzie, wiele 
odmiennych form jednocześnie
– słowo klucz – różnorodność

– szlaki wiejskie/miejskie, 
nowoczesne ulice; osiedle 
identycznych bloków/osiedle 
domów o różnych kształtach, 
wielkościach, wyglądzie 
zewnętrznym; dach prosty/dach 
o skomplikowanym układzie 
połaci

GŁĘBIA 
Depth

– głębia – zastosowanie perspektywy zbieżnej, 
akcentowanie relacji bliżej/dalej, wykorzystanie 
złudzeń optycznych, światłocienia, koloru, liczby 
zawartych informacji, kontrastu, zaznaczone 
krawędzie
– słowo klucz – perspektywa

– krajobrazy lub pomieszczenia 
z wyraźną perspektywą, 
elementami bliżej/dalej, 
przed/za, obok, nad/pod; 
rzeźby z jej kanciastością lub 
obłością; fi gury geometryczne 
umieszczone tak, że są 
odbierane zgodnie z zasadami 
perspektywy: mniejsze dalej, 
większe bliżej

21 P. Bell, Th. Greene, J. Fisher, A. Baum, dz. cyt., s. 66–72, s. 146–147. 
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HARMONIA
Harmony

– całość kompozycji z zaznaczoną 
równomiernością rozłożenia poszczególnych 
elementów, ich symetryczność, mały stopień 
skomplikowania ze względu na cechy i relacje 
pomiędzy elementami; proporcje odbierane jako 
tworzące ład i porządek, podobny nastrój; zgodne 
współbrzmienie elementów, dopasowanie 
i zgodność między oczekiwaniami 
a prezentowaną formą; zrozumiałość, 
sensowność, spójność, łatwa kategoryzacja 
treści, mniej wnioskowania i analizy; wzajemne 
dopełnianie się elementów oraz ich właściwości, 
stopień wysycenia daną treścią powodującą 
wrażenie ładu, szybki i zrozumiały przekaz 
informacji;
– słowo klucz – spójność

– plac, rynek o regularnym 
obrysie [np. prostokątnym 
lub kwadratowym], układ 
domów, ulic, elementów małej 
architektury [ławki, latarnie]; 
budynek o rytmicznym 
i proporcjonalnym wyglądzie; 
pejzaż, w którym poszczególne 
elementy pozostają względem 
siebie w czytelnych proporcjach 
i skali, dopełniają się nawzajem, 
razem tworzą nową całość

DYSHARMONIA
Dissonance 

– całość kompozycji z zaznaczoną 
nierównomiernością w rozłożeniu elementów, ich 
asymetryczność, duży stopień skomplikowania 
ze względu na cechy i relacje pomiędzy 
elementami; większe zróżnicowanie, brak lub 
małe skoordynowanie jednych elementów 
z innymi; sprzeczność, brak współbrzmienia, 
zaburzenie układu proporcji elementów 
tworzących większe całości; stopień wysycenia 
daną treścią powodującą wrażenie nieładu, brak 
dopasowania i zgodności między oczekiwaniami 
a prezentowaną formą;
– słowo klucz – niekompletność

– budynek o nieproporcjonalnej 
budowie, części budynku mają 
różne skale, pojawiają się obok 
siebie ostre kontrasty kanciaste/
obłe; układy okien, drzwi, 
elementów dekoracyjnych 
czy schodów tworzą odrębne 
całości, pojawiają się elementy 
dominujące nad pozostałymi 
pod pewnymi względami, nie 
potrafi ące jednak sprostać tej 
roli pod innymi względami

TAJEMNICZOŚĆ 
Mystery

– całość kompozycji z pewną liczbą elementów 
częściowo niewidocznych; duża rola światła, jego 
ilość [dużo, mało], rodzaje [światło księżyca, 
świecy], użyte środki wyrazu [rozproszone, 
punktowe iskry]; informacje ukryte, których 
zadanie polega na wciągnięciu widza w 
scenerię, aby odkryć miejsca niedookreślone; 
niedopowiedzenia, zainteresowanie widokiem 
poprzez sugestię i aluzję oraz zaangażowanie 
w eksplorację i rozumienie prezentowanego 
środowiska; wywołanie zaciekawienia, 
zaangażowania, więcej przetwarzania 
poznawczego
– słowo klucz – niedookreślenie

– elementy przyrody, 
światłocień, miejsca ukryte, 
zakręcająca droga, woda, np. 
fontanna, labirynty ogrodowe, 
światło księżyca, mgła 

ZNAJOME
Familiarity

– projektowanie oparte na konwencji społecznej, 
wyrażonej poprzez kształt budowli, detale, 
użyty kolor; środki wyrazu związane z kodem 
kulturowym, czasem historycznym, grupą 
społeczną; zasadniczą cechą jest swojskość, 
rozpoznawalność miejsc, elementów, układu, 
wrażenie: bliskości, związku, znajomość sensu, 
osobiste ustosunkowania, „mojości” 
– słowo klucz – bliskość, swojskość

– miejsca, w których wiadomo, 
że ludzie z danego kręgu 
przebywają i je znają, np. 
przedszkole, szkoła, miejsce 
pracy, dzielnica, oraz miejsca 
ogólnie dostępne i znane 
za sprawą mediów 

NIEZNAJOME
The unknown

– projektowanie spoza konwencji danej 
społeczności i kultury, kształt budowli, detale, 
kolor spoza kodu używanego w danej kulturze, 
czasie historycznym czy przez grupę społeczną; 
zasadniczą cechą jest obcość, nieznajomość 
miejsc, elementów, układu; wrażenie obcości, 
braku związku, nieznajomość sensu, brak 
ustosunkowania osobistego 
– słowo klucz – obcość, inność

– przestrzenie z założenia 
nieznane ludziom z pewnego 
obszaru, obce kulturowo, 
poznawczo, np. etniczne 
wzory, miejsca zamknięte, 
dalekie, budowle historyczne, 
niedostępne, takie co do których 
jest małe prawdopodobieństwo, 
iż konkretne osoby mają 
podobne doświadczenia 
przestrzenne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Bell, Th. Greene, J. Fisher, A. Baum, dz. cyt., s. 66–72, s. 146–147. 

cd. tabeli 3



Wzory preferencji przestrzeni architektonicznej 47

Przedstawiony w tabeli 3 zestaw wybranych cech, czyli właściwości charakteryzu-
jących przestrzeń architektoniczną, pozwala na wychwycenie preferencji dzieci wobec 
przestrzeni architektonicznej w ujęciu globalnym [uśrednionym]. Wyróżnione cechy nie 
wyczerpują z pewnością możliwości tkwiących w podejściu do przestrzeni architekto-
nicznej, jednak właśnie one stały się podstawą skonstruowanej metody i to na nich sku-
piły się przeprowadzone badania empiryczne. 

PREFERENCJE WOBEC PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ 

Na gruncie psychologii termin preferencji jest pojęciem rzadko defi niowanym. Używa 
się go głównie w testach preferencji, na gruncie teorii motywacji, psychologii ewolu-
cyjnej czy psychologii środowiskowej. Zestawiono kilka spośród istniejących defi nicji 
terminu „preferencja”, aby dokonać ich jakościowej analizy. 

Tabela 4. Zestawienie defi nicji terminu preferencja

Autor Defi nicja

A.S. Reber Preferencja czegoś to przedkładanie jednej rzeczy nad drugą w sytuacji wyboru 
między dwiema lub więcej możliwościami, gdzie wskaźnikiem jest określony 
wybór.

T. Tomaszewski Preferencje to zachowania w sytuacjach zamkniętych, w których liczba możliwości 
jest z góry określona, ale podmiot ma możliwość wyboru spośród podanych 
wariantów. Pytanie diagnostyczne brzmi: jakie cechy istniejących możliwości 
decydują o wyborze.

K. Madsen Preferencje to nieświadome tendencje do określonych, już świadomie 
dokonywanych wyborów, zaś wzorce preferencji to względnie stałe tendencje 
znajdujące odzwierciedlenie w używanych terminach i języku. 

T. Tyszka Preferencje to najlepsze wybory, które optymalizują wartość wybranej alternatywy.

D. Buss Preferencje to przedkładanie pewnych cech partnera nad inne, to kobiece lub 
męskie strategie doboru stałego partnera. 

F. Irwin Preferencje są dyspozycjonalnymi stanami organizmu, możliwymi do 
zaobserwowania poprzez zachowania. Na preferencje wpływają wewnętrzne stany 
emocjonalne, które same przez się mogą być przedmiotem preferencji pod postacią 
pożądania lub awersji.

Model preferencji 
środowiskowych
S. i R. Kaplanów

Preferencje to obiektywny zestaw bodźców o określonych cechach [np. złożoność, 
intensywność] stanowiący podstawę subiektywnego, lecz przewidywalnego sądu 
[poprzez klasyfi kację i ocenę] dającego podstawę do wyodrębnienia czynników 
leżących u podłoża przewidywania preferencji względem danego środowiska. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Madsen, Współczesne teorie motywacji, Warszawa 1980; A. Reber, 
Słownik psychologii, Warszawa 2002; T. Tomaszewski, Człowiek jako podmiot czynności, „Wychowanie”, t. 1, 1966; 
T. Tyszka, Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, Warszawa 1986; F. Irwin, Intentional Behavior and Motivation 
– A Cognitive Theory, Philadelphia 1973, [w:] D. Skowroński, Preferencje seksualne Polaków, Poznań 2003; P. Bell, 
Th. Greene, J. Fisher, A. Baum, dz. cyt.; D. Buss, dz. cyt. 
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Analizując literaturę przedmiotu, trudno znaleźć wyczerpujące i zadowalające przy-
bliżenie tego pojęcia na gruncie psychologii środowiskowej czy psychologii architektu-
ry, choć jest ono niejednokrotnie używane. Z kontekstu wynika, iż zakres tego terminu 
odnoszony jest do dokonywanych wyborów lub zachowań z nich wynikających związa-
nych z emocjonalną oceną środowiska. Wiele badań wskazuje na wspólny rdzeń reakcji 
emocjonalnych na bodźce środowiska fi zycznego, wyrażające się w różnych wrażeniach 
sensorycznych22. Należą do niego reakcje związane z przyjemnością, pobudzeniem i do-
minacją. Przykładem mogą być badania nad stresem wielkomiejskim [urban stress], 
gdzie dokonywane oceny, względem fi zycznych i społecznych bodźców środowiska, 
pokazują zmiany w reakcjach emocjonalnych: przyjemności, pobudzenia i dominacji.

Tabela 5. Stres wielkomiejski [urban stress] – ocena bodźców

Ocena bodźców Skala

Nieprzyjemne przyjemność – nieprzyjemność

Ekstremalnie pobudzające pobudzenie – niepobudzenie

Dominujące dominacja – submisja [uległość]

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Mehrabian i J.A. Russell, [w:] A. Bańka, dz. cyt., s. 197.

Przestrzenne aspekty środowiska fi zycznego, wzmagając emocjonalną reakcję przy-
jemności, wpływają na ujawniające się zachowania typu dążenie – unikanie, czyli za-
chowania zbliżeniowe. Potwierdzenie tej zależności można odnaleźć w badaniach nad 
zachowaniami ludzi w przestrzeniach społecznie ucieczkowych i przyciągających23. 
Można wobec tego przyjąć, iż oceniając jakiś bodziec jako przyjemny lub nieprzyjemny 
bądź chcąc przebywać w jakimś miejscu, człowiek wyraża własne dążenie „ku” dane-
mu otoczeniu lub chęć unikania go, czyli odśrodkowe dążenie „od” danego otoczenia. 
Oceny te mogą łączyć się z tendencjami do stałych wyborów „ku” lub „od” względem 
określonej konfi guracji przestrzennych bodźców.

STAN PSYCHICZNY CZŁOWIEKA W KONKRETNEJ 
PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ

Badania nad układami przestrzennymi wskazują, iż możliwe jest uporządkowanie za-
chowań ludzkich na swoistym kontinuum konfi guracji bodźców, które obejmują całość 
sytuacji życiowych człowieka [tab. 6].

Podobnie jak układy przestrzenne R.G. Alen ocenił różne formy architektoniczne 
pod kątem ich oddziaływania na stany psychiczne24. Badając związki różnorodnych 

22 A. Bańka, dz. cyt., s. 196.
23 Tamże, s. 198–199.
24 Tamże, s. 210–211.
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bodźców, konfrontował je ze stanami: napięcia psychicznego, wrażeniami relaksacji, 
odczuciami zadowolenia czy stanami lękowymi. Poszukiwania koncentrowały się na 
aktywności jednostki zmuszonej do konfrontacji z określonymi wymaganiami środowi-
ska. Zauważył, iż kompozycje skontrastowane [kształtem, skalą, kolorem] i niestatyczne 
z dużą liczbą elementów nieznanych wywołują napięcia psychiczne. Niewielkie pobu-
dzenie z wrażeniem przyjemności [relaksacja] można osiągnąć poprzez wprowadzenie 
elementów znanych i lubianych [zieleń, kwiaty], uporządkowania, form płynnych oraz 
unikanie silnych kontrastów. Odczucie zadowolenia związane jest z formami płynny-
mi, wprowadzeniem elementów zdynamizowanych [wrażenie ruchu], zastosowaniem 
rytmów oraz wypowiadaniem się w zrozumiały, choć symboliczny sposób. Wysokiemu 
pobudzeniu z niską przyjemnością i wysokim odczuciem submisji [brak swobody wy-
boru], czyli wystąpieniu stanów lękowych, może sprzyjać przestrzeń spostrzegana jako 
niestabilna, a także formy skomplikowane [przestrzenie typu labirynt], zastosowanie 
skrajnych kontrastów, gry rytmiczne oraz nieprzyjemny zapach. 

Tabela 6. Układy przestrzenne a deprywacja sensoryczna i ekstermalne pobudzenie

Krańce 
kontinuum Konfi guracja bodźców Opis Przykłady

Deprywacja 
sensoryczna

regularność, redundancja 
[przewidywalność 
dopełnienia], entropia [miara 
dezorganizacji].
Opis przymiotnikowy: prosty, 
uporządkowany, harmonijny, 
homogeniczny, stały, ciągły, 
konsonansowy

pozbawienie człowieka 
dopływu zewnętrznych podniet 
zmysłowych, niska zawartość 
informacyjna, minimalne 
pobudzenie, niedobór 
stymulacji

cele więzienne, 
kajuty na statku 
w czasie długiej 
podróży morskiej, 
„wiejskie zacisza”, 
pustynia, cisza, 
monotonny szum 

Ekstremalne 
pobudzenie

ekstremalne zaburzenie, 
nieprzewidywalność, 
nieograniczony chaos. 
Opis przymiotnikowy:
złożony, chaotyczny, 
drażniący, przerywany, 
dysonansowy

właściwość sytuacji szybko 
zmieniających się, silnie 
pobudzające sytuacje 
i środowiska [reakcje 
stresowe], które mogą 
prowadzić do dezorganizacji 
zachowań [lęk, gniew, 
regresja, fi ksacja, objawy 
choroby nerwowej]; najsilniej 
działa nowość bodźca 

ruchliwe 
centra miast, 
lotniska, dworce, 
różnorodne 
oświetlenie, hałas, 
duża złożoność 
i intensywność 
bodźców 
w danym miejscu 
z elementami 
nowości 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Bańka, dz. cyt., s. 200–209. 

Zachowania w przestrzeni architektonicznej przypominają proces orientacyjny25 
i w znacznym stopniu związane są z reakcją emocjonalną. Mózg człowieka charakte-

25 Odruch orientacyjny [orienting refl ex=OR] – nazwany też reakcją orientacyjną, jest odpowiedzią układu 
nerwowego na nowość lub zmianę bodźca – podstawowa funkcja to ułatwienie odbioru bodźca, wielokrotna 
ekspozycja bodźca prowadzi do zmniejszenia lub zaniku OR = habituacja, zmiana parametrów bodźca powo-
duje przywrócenie OR, czyli jego dyshabituację.
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ryzuje działanie podobne do maszyny stochastycznej [na zasadzie reguł prawdopodo-
bieństwa] i dlatego posiada on potencjał większej elastyczności i rozszerzonego zakresu 
trafnych rozpoznań, w miarę jak informacja jest częściej eksponowana, ponieważ tym 
większa jest jej wartość regulacyjna dla organizmu. Dane działające na człowieka w do-
stępnej mu przestrzeni powodują nieustanne, mniejsze lub większe, zmiany w jego za-
chowaniu. Trudność w badaniu powyższych procesów polega głównie na adekwatnym 
powiązaniu zmian w odczuciach z rzeczywistymi zmianami organizmu pod wpływem 
konkretnych bodźców. Kierując się badaniami elektrofi zjologicznymi S.R. Awramowa 
i W.M. Smirnowa [1968], jak i eksperymentami T. Kocowskiego [1962], można przy-
jąć, iż zachodzi wyraźna odpowiedniość między odczuciem pobudzenia emocjonalnego 
wyrażonym w wypowiedzi introspekcyjnej lub na arkuszu ocen a wskaźnikami obiek-
tywnymi26. Można przyjąć to za podstawę konstruowania metody badania preferencji 
szeroko pojętej przestrzeni architektonicznej, wyrażanej w ocenach wobec konkretnych 
bodźców, przekładających się na podejmowanie zachowań zbliżeniowych typu dążenie 
lub unikanie27. 

DZIECKO A PRZESTRZEŃ ARCHITEKTONICZNA 
– UJĘCIE ROZWOJOWE

Ważnym obszarem łączącym się z przestrzenią architektoniczną jest podejście rozwojo-
we, związane między innymi z kształtowaniem się u dzieci orientacji przestrzennej. Na-
pływające początkowo informacje pochodzą z bezpośrednich interakcji dziecka z oto-
czeniem dzięki narządom zmysłów [m.in. wzrok, słuch, dotyk], by z czasem przybrać 
formę bardziej złożoną. Złożoność polega między innymi na swoistym preparowaniu 
informacji poprzez jej kondensację i selekcję. Jest to możliwe, ponieważ rozwój czło-
wieka, jako proces trwający całe życie, obejmuje charakterystyczną reorganizację sek-
wencji zależną zarówno od wewnętrznego [biologicznego], jak i zewnętrznego [fi zycz-
nego i społecznego] kontekstu28. 
 – Na kontekst wewnętrzny, biologiczny, składa się wiele czynników, w tym genetycz-

ne i wewnątrzmaciczne, kształtujące u dziecka fi zjologiczne wzorce [reagowania, 
przetwarzania, sekwencjonowania informacji], dojrzewanie układu nerwowego czy 
wzrost sprawności receptorów. 

 – Kontekst zewnętrzny wskazuje z jednej strony na wagę doświadczenia i aktywno-
ści w interakcji dziecka ze środowiskiem, w tym z rodzicami [ważność relacji przy-
wiązaniowych, opiekun jako bezpieczna baza do eksploracji otoczenia, dorosły jako 
pośrednik między dzieckiem a przedmiotami świata fi zycznego], a także na socjali-
zującą rolę szkoły czy środków masowego przekazu jako form normalizujących za-

26 K. Obuchowski, Kody, umysł i emocje, Łódź 2004, s. 240.  
27 A. Bańka, dz. cyt., s. 196–200.
28 A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2004, s. 190–200.
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chowania i stanowiących formę kontroli społecznej29. Z drugiej strony na kontekst 
zewnętrzny wskazuje bezpośrednia stymulacja fi zyczna ze strony przedmiotów i ludzi 
oraz relacji między nimi, oddziałując bowiem na dziecko, niejako przymusza je do 
określonego zachowania lub pewnej sekwencji reakcji [np.: szkoła poprzez samą or-
ganizację przestrzenną narzuca ukryte reguły postępowania – długie korytarze, małe 
sale, jednakowe krzesła i stoliki, dzwonek rozbrzmiewający w określonych odstępach 
czasu, stwarzają percepcyjno-motoryczny nacisk na dziecko]. 
Przestrzeń odgrywa ważną rolę w rozwoju dzieci. W swoich badaniach potwierdzili 

to między innymi Piaget i Inhelder30, którzy ustalili dwie jego główne fazy rozwojowe: 
pierwsza występuje, kiedy dziecko uczy rozróżniać się swoje Ja od obiektów otoczenia, 
a druga związana jest z zaangażowaniem w ruchy lokomocyjne ukierunkowane na cel. 
Dziecko do około pięciu lat, a więc w okresie najbardziej krytycznym pod względem 
rozwoju intelektualnego i społecznego, jest szczególnie wrażliwe na oddziaływania 
środowiska fi zyczno-przestrzennego. Środowisko dostępne i logicznie zaprojektowane, 
zgodnie z potrzebami i preferencjami dzieci, jest optymalnym stymulatorem rozwoju. 

Ciało bierze aktywny udział w poznawaniu przestrzeni, na przykłąd roczne dzieci, pod-
nosząc ręce, sygnalizują „do góry”, zaś patrząc na ziemię – „w dół”. Codzienna sprawność 
przestrzenna dziecka znacznie przekracza jego możliwości intelektualne, odróżnia ono 
wprawdzie kwadrat od trójkąta, lecz nie przeprowadza przy tym analizy pojęciowej ich 
kształtu31. Przywiązanie dziecka w miarę upływu czasu przenosi się z osób najważniej-
szych, poprzez przedmioty, aż do miejsc, to znaczy dużych przedmiotów, które doń należą, 
a które stają się dla dziecka „typem przedmiotu wielkiego i trochę nieruchawego”, wobec 
którego może ono nabrać sprzecznych uczuć. Wysokie krzesełko związane z karmieniem, 
na przykład, może stanowić źródło zadowolenia [jem to, co lubię] lub frustracji [jestem 
zmuszany]32. Wraz z wiekiem pojęcie miejsca staje się bardziej konkretne, topografi czne 
i geografi czne, dziecko bawi się już „na dworze”, „w swoim pokoju” lub „tam”. 

W okresie szkoły podstawowej wyraźniej zaznaczają się różnice indywidualne. Dzie-
ci młodsze skupiają się na częściach większych całości [elementy obrazka, a nie cały 
obraz], zaś starsze skupiają się na poznawaniu wyrafi nowanych związków między po-
szczególnymi elementami zarówno w kontekście związków fi zycznych, jak i społecz-
nych. „Na odczuwanie miejsca ma wpływ wiedza. Wiedza o takich faktach jak to, czy 
miejsce jest naturalne, czy też jest ludzkim tworem, czy jest stosunkowo duże, czy też 

29 Por. K. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 2005; S. Tis-
seron, Dziecko w świecie obrazów, Warszawa 2005.

30 A. Bańka, dz. cyt., s. 338–340. 
31 Badania nad dziecięcymi koncepcjami umysłu ukazały, iż dzieci stosunkowo wcześnie potrafi ą korzystać 

z reprezentacji świata w sposób świadomy. W badaniach Nelson już dzieci trzyletnie poprawnie porządkowały 
sekwencje codziennych czynności, w tym sekwencje przestrzennych czynności dnia codziennego. H. Wimmer 
i J. Perner wykazali, iż dzieci czteroletnie dostrzegają różnicę między przedmiotem a jego reprezentacją. Za: 
B. Górecka-Mostowicz, Co dzieci wiedzą o emocjach, Kraków 2005, s. 42–43. Według Marii Jarymowicz 
zachowania są wynikiem utajonych, niedostępnych w sposób świadomy śladów doświadczenia, gdyż „dzieci 
przejmują od dorosłych gotowe wzorce wartości obiektów i zjawisk, zachowań i działań – drogą komunikacji 
bezpośredniej, empatii i naśladowania wzorców aktywności”. Zob.: M. Jarymowicz, My i Oni: z badań nad 
utajonym przetwarzaniem informacji u dzieci, „Przegląd Psychologiczny”, t. 47, 3/2004, s. 227–245.  

32 F. Tuan, dz. cyt., s. 45. 
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małe”33. Dzieci młodsze, skoncentrowane zasadniczo na poznawaniu świata społeczne-
go, z nim głównie są związane emocjonalnie. Pytanie o nastrój krajobrazu może wywo-
łać zdziwienie, gdyż to ludzie są radośni lub smutni. Wprawdzie „trzyipółletnie dziecko 
potrafi  już wyobrazić sobie, że wchodzi w ilustrację swojej książeczki. Perspektywa cen-
tralna tworzy iluzję czasu i ruchu w obrazie”, a wyobraźnia pomaga wchodzić w świat 
fantazji, gdzie dosiadany „patyk” staje się „koniem”, lecz działanie i poznawanie prze-
strzeni nie jest tożsame z ekspresją własnego ustosunkowywania się do niej34.  

Przyswajanie przestrzeni, uwarunkowane głównie cechami biologicznymi oraz 
sprawnością fi zyczną, różnicuje: wiek, płeć, sprawność zmysłów i narządów ruchu. 
„Przestrzeń dziecka jest bardzo mała, ograniczona początkowo do łóżeczka, następnie 
kojca i pokoju, dalej rozszerza się na całe mieszkanie, podwórko, przedszkole i szkołę 
wraz z dojściem do tych placówek. Obszar i liczba miejsc przyswajalnych w wieku 
dorastania stale się zwiększają, uzyskując swoje maksimum w wieku dojrzałym, aby 
następnie kurczyć się po przejściu człowieka na emeryturę u schyłku jego życia”35. 

Dziecko dzięki kontaktom z rzeczami i ludźmi nabywa doświadczeń, które skutkują 
rozwojem orientacji przestrzennych. Proces ten wiąże się z pojawianiem się poczucia 
siebie [Ja], poczucia miejsca [to, co otacza] oraz poczucia siebie w relacji do: miejsc [np. 
wnętrze/ zewnętrze domu], ludzi [np. swój/obcy] i przedmiotów [np. gładkie/szorstkie, 
miłe/niemiłe].

rzeczy

dziecko

ludzie

poczucie

siebie

miejsca

siebie w relacji do 

miejsc ludzi przedmiot¢w

rozw¢j orientacji przestrzennej

Rysunek 2. Dziecko w schemacie oddziaływań przestrzennych

Źródło: opracowanie własne.

Powyższa ilustracja wykazuje, że pola semantyczne pojęcia przestrzeni w różnych 
obszarach ludzkiej aktywności umysłowej nie są całkowicie rozłączne. Rozumienie 
przestrzeni w tych odmiennych [z punktu widzenia kształtu systemu i funkcji utylitarnej] 
dziedzinach wykazuje istotne pokrewieństwo, co nasuwa przypuszczenie, że przestrzeń 

33 Tamże, s. 48.
34 Tamże, s. 22–50.
35 B. Jałowiecki, M. Szczepański, dz. cyt., s. 338. 
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odgrywa główną rolę w ludzkiej psychice, zwłaszcza w zakresie procesów poznawczych 
i emocjonalnych.

OSOBOWOŚCIOWE CZYNNIKI PREFERENCJI

Ustosunkowania do przestrzeni architektonicznej mogą tworzyć mniej lub bardziej spój-
ny system odniesienia, w którym istnieją wielorakie i nakładające się na siebie sposoby 
jej odbioru. Jednym z podstawowych terminów, w których opisywana jest regularna 
reakcja człowieka tworząca spójny wzorzec uczuć, myślenia i zachowania, jest osobo-
wość. Osobowość jest zdeterminowana przez wiele wchodzących ze sobą w interakcje 
czynników: genetycznych [to, co w jednostce jest niepowtarzalną charakterystyką, np. 
temperament, czy różnicą indywidualną, np. lęk], kulturowych, społeczno-klasowych 
i rodzinnych [determinanty środowiskowe obejmują jednocześnie czynniki wskazujące 
na podobieństwa oraz doświadczenia jednostkowe zwracające uwagę na niepowtarzal-
ność]. Ta ciągła interakcja genów i środowiska jest procesem rozwoju osobowości36. 
Problematyka przetwarzania informacji, w tym informacji pobranych z przestrzeni ar-
chitektonicznej, u człowieka dotyczy głównie przebiegu informacji drogami nerwowy-
mi oraz współwystępowania podczas tego procesu, na poziomie świadomym i nieświa-
domym, elementów poznawczych i emocjonalnych [spór dotyczy głównie kolejności 
zachodzących zjawisk i pierwszeństwa w oddziaływaniu na całokształt zachowań]37. 

TEORETYCZNE ZAŁOŻENIE BADAWCZE – PODSUMOWANIE

Poszukiwanie wzorów preferencji przestrzeni architektonicznej i związków pomiędzy 
nimi a lękiem i temperamentem u dzieci w wieku wczesnoszkolnym oparte zostało na 
następujących założeniach:
 – przestrzeń architektoniczna jest niezbywalnym czynnikiem wpływającym na życie 

każdego człowieka w całej jego rozciągłości;
 – człowiek posiada wrodzone, genetyczne potencjały wielosensorycznej percepcji prze-

strzeni architektonicznej, na podstawie których kształtują i utrwalają się preferencje 
względem konkretnych cech przestrzeni architektonicznej;

 – dziecko od urodzenia na bazie wrodzonych potencjałów percepcyjnych rozwija swoją 
orientację przestrzenną i zdobywa coraz nowsze doświadczenia poprzez indywidual-

36 L. Pervin, O. John, Osobowość – teoria i badania, Kraków 2002.
37 A. Kolańczyk, O współzmienności emocji i poznania, „Przegląd Psychologiczny”, t. 40, 1–2/1997, 

s. 57–79; A. Kolańczyk, Świadomość afektu w procesie psychicznym, „Czasopismo Psychologiczne”, t. 5, 1, 
s. 43–54; M. Jarymowicz, O afekcie zawiadującym podmiotem i możliwościach podmiotu panowania nad 
emocjami, „Przegląd Psychologiczny”, t. 40, 1–2/1997, s. 49–56; T. Maruszewski, E. Ścigała, Poznawcza 
reprezentacja emocji, „Przegląd Psychologiczny”, t. 38, 3–4/1995, s. 245–278. 
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ne i subiektywne ustosunkowywanie się względem konkretnych przestrzeni architek-
tonicznych;

 – przestrzeń architektoniczna poprzez swoje nieustanne oddziaływanie wpływa na sta-
ny psychiczne człowieka, co – jak sugerują wyniki badań – wpływa na podejmowanie 
konkretnych działań i zachowania ludzi w tych przestrzeniach przebywających;

 – z badań psychologii środowiskowej wynika, iż czynnikami, które zdają się pośredni-
czyć pomiędzy odczuciami względem cech przestrzeni architektonicznej a preferen-
cjami [pozytywnymi lub negatywnymi] z nich wynikającymi są czynniki osobowoś-
ciowe, a przede wszystkim temperament i lęk;

 – wiek wczesnoszkolny charakteryzuje, między innymi, stosunkowo duża pula do-
świadczeń związanych z nabywaniem umiejętności przestrzennych z jednoczesnym 
samodzielnym wchodzeniem w nowe otoczenia i sytuacje z nimi związane; w związ-
ku z tym pojawia się potrzeba coraz bardziej samodzielnego ustosunkowywania się 
do otaczającej rzeczywistości, w tym rzeczywistości przestrzeni architektonicznej, 
czego skutkiem są osobiste i subiektywne „lubienia” lub „nielubienia” [preferencje] 
wychwytywanych związków przestrzennych.

Poszukiwanie regularności w ujawnianych preferencjach zarówno względem wyabstra-
howanych właściwości architektonicznych, jak i rzeczywistych przestrzeni architek-
tonicznych stanowi główną oś przeprowadzonych badań. Intrygujące jest pytanie, czy 
istnieją takie wzory, które łączą w sobie ujawniane preferencje względem szerokiego 
rozumienia przestrzeni architektonicznych, czyli od abstrakcyjnie przedstawianych cech 
i właściwości, poprzez umieszczenie ich w kontekście, aż do faktycznych przestrze-
ni życia człowieka. W podjętych badaniach nastąpiła próba przełożenia teoretycznych 
rozważań na opracowany Test Preferencji Przestrzeni Architektonicznej [PPA]. Stanowi 
on zarazem prezentację przyjętego na gruncie teorii sposobu myślenia o specyfi ce prze-
strzeni architektonicznej.

WZORY PREFERENCJI PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ 
– RAPORT Z BADAŃ 

Celem prowadzonych badań była odpowiedź na pytanie, czy istnieją i jakie są wzory 
preferencji przestrzeni architektonicznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz jaki 
jest ich związek z cechami temperamentu oraz stanem i cechą lęku. Badaną grupę stano-
wiło 60 dzieci w wieku wczesnoszkolnym uczęszczających do placówek edukacyjnych 
w Katowicach.

Metodą analizy skupień wykonaną techniką k-średnich wyłoniono trzy skupienia 
określające odmienny poziom oraz wzajemne relacje pomiędzy cechami, co pozwoli-
ło wyodrębnić trzy różne wzory preferencji przestrzeni architektonicznej. Wzory te są 
profi lami, które powstały w oparciu o wewnętrzne kryterium oraz poprzez zastosowanie 
takiej procedury statystycznej, która grupuje obiekty [zmienne] bardziej podobne do 
siebie w tym samym skupieniu, a różniące się od siebie w innym skupieniu [rys. 3].

Badanie polegało na poszukiwaniu regularności w ujawnianych preferencjach za-
równo w stosunku do detali, jak i pewnych wyabstrahowanych właściwości architek-
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tonicznych, umieszczanych raz bez kontekstu przestrzennego, a raz w kontekście prze-
strzennym [zarys pokoju], a także do cech rzeczywistych przestrzeni architektonicznych 
o różnej treści i konfi guracji. Model preferencji Kaplanów oraz wymiary stymulacji 
Wohlwilla opisujące relacje środowisko – zachowanie stały się podstawą skonstruowa-
nej metody badania preferencji w stosunku do przestrzeni architektonicznej. Test PPA 
umożliwia dokonanie pomiaru preferencji w zakresie wybranych cech przestrzeni ar-
chitektonicznej: strukturalizacja – uporządkowanie, strukturalizacja – chaotyczność, 
intensywność, zróżnicowanie, głębia, harmonia, dysharmonia, tajemniczość, znajome 
oraz nieznajome. Wartości osiągane przez dzieci uczestniczące w badaniu układają się 
w trzy wzory ujawnianych preferencji względem przestrzeni architektonicznej opisanej 
dziesięcioma cechami. 

Rysunek 3. Rozkład zmiennej zależnej: „wzory preferencji przestrzeni architektonicznej”

Legenda:
1. Wzór niezrównoważony zaangażowania krytycznego 
2. Wzór niezrównoważony zaangażowania ostrożnego 
3. Wzór zrównoważony zaangażowania otwartego 

Źródło: wyniki badań własnych

Wzór niezrównoważony zaangażowania krytycznego [skupienie 1] obejmuje naj-
mniejszą liczbę osób [11]; jego charakterystyczną cechą jest największa różnica po-
między preferencjami negatywnymi i pozytywnymi w przebiegu profi lu w porównaniu 
z pozostałymi skupieniami. Cztery pierwsze cechy [uporządkowanie, chaotyczność, 
intensywność, zróżnicowanie] to wybory oscylujące wokół preferencji negatywnych. 
Potem następuje gwałtowne przejście i kolejna cecha [głębia] ujawnia preferencje raczej 
pozytywne, zaś kolejne cechy [harmonia, dysharmonia, tajemniczość, nieznajome, zna-
jome] są wyraźnie związane z ujawnionymi preferencjami pozytywnymi. 

Wzór niezrównoważony zaangażowania ostrożnego [skupienie 2] obejmuje podobną 
liczbę osób jak skupienie 1 [15]. Osiągane wartości wskazują na najwięcej wyborów 
negatywnych, co charakteryzuje ten profi l jako najbardziej związany z negatywnymi 
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preferencjami w zakresie wszystkich cech. Można – jak w poprzednim skupieniu – roz-
różnić cechy o preferencjach bardziej negatywnych [5 pierwszych cech: uporządkowa-
nie, chaotyczność, intensywność, zróżnicowanie, głębia], jak i mniej negatywnych, zbli-
żających się do średnich wartości preferencji pozytywnych [5 kolejnych cech: harmonia, 
dysharmonia, tajemniczość, nieznajome, znajome]. 

Wzór zrównoważony zaangażowania otwartego [skupienie 3] zawiera największą 
grupę osób [34]. Osiągane wartości wskazują na najwięcej wyborów pozytywnych, co 
ukierunkowuje ten profi l ku preferencjom pozytywnym w zakresie wszystkich cech. 
Można jednak i w tym przypadku rozróżnić cechy o preferencjach mniej pozytywnych 
[4 pierwsze cechy: uporządkowanie, chaotyczność, intensywność, zróżnicowanie], jak 
i bardzo pozytywne [6 kolejnych cech: głębia, harmonia, dysharmonia, tajemniczość, 
nieznajome, znajome]. 

Nie uchwycono istotnych statystycznie związków wzorów ze zmiennymi niezależ-
nymi [lękiem i temperamentem], jednak podczas dodatkowej procedury [analiza regresji 
przy zastosowaniu metody krokowej] zaobserwowano taki związek dotyczący niektó-
rych cech [chaotyczność, intensywność oraz zróżnicowanie]. Związki istotne statystycz-
nie pojawiły się również w obrębie zmiennych ubocznych: klasa [przy czym klasa nie 
jest rozumiana wyłącznie jako przynależność do określonej grupy wiekowej, ale jako 
charakterystyka określonego etapu rozwojowego dziecka] i wada wzroku [najwięcej 
dzieci z wadą wzroku pojawiło się w zakresie wzoru niezrównoważonego zaangażowa-
nia ostrożnego]. Związek wady wzroku z ujawnianymi preferencjami wydaje się zro-
zumiały, niemniej może być tylko efektem zakłóceń percepcji wzrokowej. Należałoby 
zbadać, czy konkretne wady wzroku korespondują z konkretnymi preferencjami oraz 
wzorami preferencji. 

Badanie przestrzeni architektonicznej nastręcza wiele trudności. Każdy człowiek, 
przebywając w takiej czy innej przestrzeni architektonicznej, nieustannie doświadcza jej 
w sposób całościowy. Uczy się orientacji przestrzennej w konkretnych jej konstelacjach 
uwzględniających odległości poszczególnych elementów, ich układ, fakturę i kolor. Rzad-
ko kto zadaje sobie pytanie, czy dobrze się czuje w danych przestrzeniach, jak je odczuwa, 
czy je lubi lub odrzuca. Doświadczanie przestrzeni architektonicznych jest doświadcza-
niem wpływu układu dynamicznego, gdzie duża liczba elementów podlega wzajemne-
mu i nieustannemu oddziaływaniu, a zmiany mogą zachodzić nawet po długim czasie38. 
„Przestrzeni doświadczamy bezpośrednio jako czegoś, w czym się poruszamy”39, dlatego 
dziecko, ucząc się przestrzeni, zdobywa jednocześnie poczucie kierunku, odległości i roz-
ciągłości, doświadcza lokalizacji miejsc i przedmiotów. Nauka przestrzeni oparta jest na 
wrodzonych potencjałach, które w ciągu życia człowieka rozwijają się i doskonalą. Podob-
ny proces zachodził również w czasach minionych. W związku z tym można powiedzieć, 
iż „architektura nadal oddziałuje bezpośrednio na zmysły i uczucia. Ciało reaguje teraz 
podobnie, jak reagowało dawniej na takie zasadnicze cechy budowli, jak zamknięcie czy 
otwarcie, pion czy poziom, masę, objętość, wnętrze, przestrzenność i światło”40. Wyni-
ki badań ukazały, iż dzieci różnie odbierają przestrzenie architektoniczne, czyli różnie je 
odczuwają i potrafi ą to ujawnić w swoich preferencjach. W zakresie wzoru niezrówno-

38 K. Winkowska-Nowak, D. Batorski, H. Peitgen, dz. cyt., s. 12–13. 
39 Y.F. Tuan, dz. cyt., s. 23.
40 Tamże, s. 150. 
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ważonego zaangażowania ostrożnego pojawiło się najwięcej dzieci z wadą wzroku, która 
wykazała również ujemny związek z cechą towarzyskości. Być może dzieci odcinające się 
od ludzi również negują przestrzenie architektoniczne. 

Trzy wzory preferencji zdają się ukazywać dynamikę rozwojową. Wzór zrównowa-
żony zaangażowania otwartego dotyczy głównie dzieci z klas najmłodszych uczestniczą-
cych w badaniu [klasa 0 i 1], wzór niezrównoważony zaangażowania ostrożnego obejmu-
je dzieci z klasy 1 i 2, zaś wzór niezrównoważony zaangażowania krytycznego dotyczy 
głównie dzieci z klasy 3. Takie zestawienie może wskazywać na dwie możliwości: albo 
dzieci przechodzą wiele zmian, doświadczając wszystkich typów wzorów, każde w swo-
im tempie, albo młodsze dzieci są generalnie bardziej otwarte na różnorodne doświad-
czenia, w tym wrażenia dopływające z przestrzeni architektonicznej – co stanowi swoistą 
manifestację etapu rozwojowego. W dalszej kolejności zaprzeczają temu, co podobało im 
się wcześniej i stają się ostrożniejsze w ferowaniu ocen, aby w ten sposób przejść meta-
morfozę ustosunkowania się względem każdej cechy na nowo poprzez jej identyfi kację 
i konfrontację z sobą jako osobą niezależną i krytyczną wobec wielu zdarzeń. 

Konkludując, albo znalezione charakterystyki związane są z indywidualnością każ-
dego dziecka, albo z programem rozwojowym. Uczenie się przestrzeni architektonicznej 
związane jest u dzieci z eksploracją otoczenia, a „bodźcem skłaniającym dzieci do eks-
ploracji jest nowość”41. Dana rzecz jest nowością jedynie do momentu, gdy nie zostaną 
przetworzone wszystkie informacje, które jej dotyczą. Im więcej informacji, tym dłużej 
utrzymuje się zainteresowanie konkretną rzeczą42. Przebieg wszystkich wzorów preferen-
cji przestrzeni architektonicznych łączy to, iż najwięcej pozytywnych wskazań dotyczyło 
cechy tajemniczości, niezależnie od konfi guracji profi lu. Tajemniczość wiąże się z niedo-
określonością, czyli największą liczbą informacji ukrytych, które można ciągle na nowo 
poznawać i odkrywać. Stałe poszukiwanie nowych treści może tłumaczyć też niewielką 
dynamikę w przebiegu profi lu pomiędzy cechami nieznajome i znajome w danym wzo-
rze, a nawet pojawienie się wyższych wartości pozytywnych wskazań względem cechy 
nieznajome [związanej z przestrzeniami, których nie doświadcza się na co dzień]. 

Wyniki badań wskazują, iż istnieją grupy dzieci o różnych wzorach preferencji 
względem tych samych cech przestrzeni architektonicznych. Związek poszukiwanych 
wzorów z okresem edukacyjnym nie wydaje się przypadkowy. Dzieci w wieku wczes-
noszkolnym poznają świat głównie poprzez doświadczenia edukacyjne, eksplorują go 
i nieustannie weryfi kują własne odczucia, które w danym czasie stają się ich swoistym 
drogowskazem w konkretnym otoczeniu. Wspieranie dzieci w nazywaniu własnych od-
czuć względem konkretnych przestrzeni oraz przyzwolenie na ich ujawnianie jest istot-
nym postulatem, związanym również z procesami edukacyjnymi. Realizacja tego postu-
latu może ułatwić dzieciom zarówno orientację, jak i podejmowanie decyzji związanych 
z działaniami w konkretnych przestrzeniach architektonicznych. Wyniki niniejszych 
badań wskazują, iż dzieci w zakresie całościowego odbioru przestrzeni architektonicz-
nej, nie generują wzoru o skrajnych preferencjach względem poszczególnych cech tej 
przestrzeni [również w zakresie cech mogących stanowić krańce jednego wymiaru, np. 
uporządkowanie – chaotyczność]. Wskazują także, iż dzieci również pod względem lęku 

41 R. Franken, Psychologia motywacji, Gdańsk 2005, s. 430. 
42 Tamże, s. 431–434. 
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i temperamentu nie różnicują wzorów preferencji. Może to rodzić uspokajający wniosek 
dla architektów i opiekunów dzieci, iż architektura wprawdzie oddziałuje na człowie-
ka, lecz jej globalny wpływ nie pociąga za sobą dramatycznych zmian mających swoje 
odbicie w osobowości człowieka, tak samo jak osobowościowe korelaty nie zmieniają 
zasadniczo odczuwania przestrzeni architektonicznej i działań w niej podejmowanych, 
niezależnie od ujawnianych preferencji. Wydaje się, że wpływ ten jest raczej dyskretny 
i oparty, być może, na okresach pewnej wrażliwości, między innymi na natężenie wpły-
wu danej cechy, jej wartość stymulacyjną czy kontekst, w którym oddziałuje. Można 
więc powiedzieć za Piagetem, iż to samo życie z całokształtem wielorakich oddziaływań 
jest twórcą wzorów, które każdy z nas musi dla siebie odkryć, by móc jak najlepiej funk-
cjonować i sprostać zarówno codzienności, jak i temu, co nieznane.


