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Uvod

Na naše prostorsko vedenje vplivajo različni

dejavniki, med njimi taki, katerih delovanja se
bolj malo zavedamo in ki je razmeroma slabo
raziskano. Tudi na videz čisto naključno in arbi
trarno ravnanje s prostorom, npr. odločitev o
tem, ali bomo znak, ki simbolizira recimo »ljube
zen-<-<, postavili na levo ali desno, na zgornjo ali
spodnjo stran prostorskega polja, ki je pred
nami, so pravzaprav določene na podLagi prete
klih izkušenj in drugih, morda celo prvotnejših
mehanizmov. Naš odnos do prostora, ki nas obda
ja, ni izenačen ter simetričen, ampak precej
diferenciran: različni položaji v prostoru imajo
tudi različen pomen. To, kar je više, bliže in v
ospredju, ponavadi vrednotimo pozitivneje kot
tisto, kar je spodaj, zadaj in oddaljeno. Skratka,
prostorske kategorije levo - desno, zgoraj 
in spredaj - zadaj imajo poleg denotativnega,
čisto prostorskega pomena tudi preneseni vred
nostni (simbolični) pomen. Ta vrednostna simbo
lika ne velja le za prostorske izraze, ampak tudi
za prave prosto,rske razsežnosti.

Simbolika prostora ni na novo odkrita: z njo
so se ukvarjale razne filozofske, verske in tudi
stare intuiti.vne psihološke šole, bolj ali manj
zavestno pa je bila vselej navzoča tudi vestetiki,
zlasti pa seveda v slikarstvu. Na podlagi intuitiv
nih dognanj te simbolike so izdelali celo obsežne
prostorsko-simboličnesheme. Znana je Griinwal
dova prostorska shema, ki duhovno in zavestno
območje povezuje z gornjimi položaji, material
no, nagoiI1Sko itn zun.ajzaves.tnol s spodm.jirni;
preteklost, introverzijo, pasivnost z levo, prihod
nost, ekstravertnost in dejavnost z desno smerjo
itd. Vse to pa je seveda daleč od znanstvenega
preverjanja prostorske simbolike. Morda so prav
zaradi odpora do domene intuitivnega proučeva

nja tako malo eksperimentalno raziskali pojav
prostorske simbolike. Tudi v psihodiagnostičnih

tehnikah, kjer se uporabljajo prostorno-simbo
ličner.azlage,se le-te naslanjajo na pomanjkljivo
preverjene' ugotovitve praktikov.

Nekateri eksperimentalni raziskovalci so po
sredno prispevali k ugotavljanju prostorske sim
bolike, ne da bi bil to glavni namen njihovih
študij, tako je C. E. Osgood (1960) odkril, da se
nekateri prostorski pojmi stabilno povezujejo z
določenimi drugimi, konotativno nasičenimi

pojmi, npr. »dol-<.( z »žalosten-«, »gor-« z. »vesel-<~ in
»srečen-«, >~blizu-« z »rnočan-<-< itn. H. Werner in
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B. Kaplan (1957) pa sta ugotovila, da poskusne
osebe pri shematičnem risanju pojmov izražajo
veselje in prihodnost z risanjem v smeri navzgor,
žalost in pretekloot z risanjem v smeri navzdol.

Prostorsko simboliko je začel sistematičnopro
učevati V. Pečjak s sodelavci (J. Musek, M. Po
lič 1970, 1971) na oddeLku za psihologijo Uni
verze v Ljubljani. Pri eksperimentih je bila
uporabljena tehnika prostorskega lociranja poj
mov: poskusna oseba dobi nalogo, da določen

pojem postavi na prostorsko diferenciranem
materialu, recimo na praznem listu papirja, na
listih z narisanimi liki, simboli ipd. Pri teh
raziskavah so ugo.tovili, da večina normalnih po
skusnih oseb vrednostno pozitivne pojme (npr.
mati, sreča, prijatelj idr.) postavlja drugače kot
pa vrednostno negativne pojme (npr. zločin, so
vraštvo, krivica). Če gre za )o-~čiste-<-< prostorske

·dimenzije, tedaj se vrednostno pozitivni pojmi
postavijo zgoraj, levo, spredaj in v središče, nega
tivni pojmi pa spodaj, desno, zadaj in na obrob
je. Upravičeno je sklepati, da imajo najprej im~
novani poli prostorskih razsežnosti vrednostno
pozitiven, drugi pa vrednostno negativen pomen.

Iz tega sledi, da je postavljanje različnih poj
mov v prostoru funkcija pomena teh pojmov. Ce
postavljamo npr. pojma »dobrota-<-< in >~zlo-<-<, bo
prvi v pomembni 'večini primerov postavljen više
kot drugi itd. Ker pa je pomen raznih pojmov
v marsičem odvisen od stališč, ki jih imajo posa
mezniki do teh pojmov, nam posebna prostorska
postavitev kakega pojma izraža tudi vrednostno
stališče do tega pojma. Prostorsko razpostavlja
nje se nam xako izkaže za zelo dobrodošlo sred
stvo, s katerim lahko merimo razna stališča.

Merjenje stališč je izredno pomembno v psi...
hodiagnostiki, socialni psihologiji ter tudi na
številnih drugih toriščih. TD merjenje pa ni pre
pro.sto predvse'ID zaradi dvojega: pri neposrednih
metodah, kot sta npr. vprašalnik (anketa) in se-
mantični diferencial, lahko vsakdo iz kakršnega
koli vzroka prikriva ali celo .hlini določeno sta
lišče. Sociopatsko strukturirana osebnost bo npr.
namesto svojega pravega, tj . .asocialnega stališča

pokazala stališče, za katerega ve, da je družbeno
sprejemljivo. Opraviti imamo z' zavestnim »cen
zuriranjem-« in prHaganjem stališč. Pri tehniki
prostorskega postavljanja pa vprašanje zavestne
cenzure skoraj povsem odpade, ker se poskusna
oseba prav nič ali pa le minimalno zaveda, kateri
mehanizem interpretacije je v ozadjU uporab
ljene tehnike.












