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Wprowadzenie

W yzwania teraźniejszości, przed którymi stoi ukraińska pedagogika, za-
chęcają do poszukiwania sposobów optymalizacji procesu wychowaw-
czego, w szczególności wychowania estetycznego. Wymaga ono udo-

skonalenia, zaktualizowania i zaangażowania tych zasobów, które dotychczas były 
wykorzystywane w niedostatecznym zakresie. W różnorodności sztuk, będących źró-
dłem środków wychowania estetycznego, architektura, wywierająca silny wpływ na 
świadomość człowieka, na kształtowanie się jego światopoglądu, nie znalazła jeszcze 
właściwego miejsca. Już ponad trzy dekady temu słynny architekt i teoretyk archi-
tektury A.E. Gutnov (1985, s. 6) zauważył: „Szkoła uczy podstaw literatury, muzyki, 
tańca i sztuk plastycznych. Niestety, nie uczy ona na razie podstaw architektury”.

Sformułowany tu problem pozostaje aktualny. Przed ukraińską pedagogiką, w szczegól-
ności Laboratorium Wychowania Estetycznego Instytutu Problemów Wychowania Narodo-
wej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, postawiono zadanie opracowania skutecz-
nych metod wychowania estetycznego uczniów szkoły ogólnokształcącej za pośrednictwem 
środków różnych sztuk, w tym także architektury. Jego realizacja wymaga kompleksowego 
teoretycznego zbadania artystycznego, psychologicznego i społecznego aspektu architektu-
ry w celu zidentyfi kowania i wykorzystania jej zasobów wychowawczych.

Analiza aktualnych badań

Badanie rozmaitych źródeł informacji ujawniło brak prac naukowych poświęconych 
bezpośrednio architekturze jako inspiracji dla wychowania artystycznego i estetycz-
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nego. Aby zrealizować postawione w artykule cele, autorka opierała się na badaniach 
w zakresie różnych aspektów wychowania: I. Bekha (2006), O. Rudnyckiej (2002), 
N. Myropolskiej (2006), L. Masol; teorii architektury: A. Gutnova (1985), M. Knese-
vycha (2005), A. Ikonnikova (1985); fi lozofi i edukacji: G. Filipchuka (2012), I. Zia-
ziuna i innych.

Celem artykułu jest badanie tych aspektów architektury, które stanowią o jej wa-
lorach wychowawczych i mogą być wykorzystane w opracowaniu nowoczesnych, 
skutecznych metod wychowania estetycznego w szkole ogólnokształcącej.

Przedstawienie materiału podstawowego

Zasób wychowawczy architektury to całokształt jej właściwości o olbrzymim poten-
cjale estetycznego oddziaływania na człowieka. Są one skupione w dziełach architek-
tonicznych, obdarzonych walorami artystycznymi (bo nie wszystkie obiekty archi-
tektoniczne są wytworami sztuki). Przede wszystkim są to zabytki historii i kultury, 
które wyrażają duchowe poszukiwania, czołowe idee i artystyczne upodobania swo-
ich czasów. Są to cerkwie i sobory, zamki, pałace i zagrody, historyczna zabudowa 
średniowiecznych miast, architektura ludowa, a także nowoczesne budowle o warto-
ści artystycznej i estetycznej.

Jedną z cech wyróżniających architekturę jest to, że jest ona najbardziej synte-
tyczną wśród wszystkich innych form twórczości artystycznej. Jak żadna inna sztu-
ka, jest ściśle związana z historią i kulturą ludzkości, ze wszystkimi jej materialny-
mi i duchowymi przejawami: relacjami produkcyjnymi i społecznymi, materialnym 
standardem życia, wydarzeniami historycznymi, poszukiwaniami duchowymi, nor-
mami moralnymi i etycznymi, ideałami estetycznymi, koncepcjami fi lozofi cznymi. 
„Architektura jest jedną z form nosicieli kultury, ponieważ kultura każdego narodu 
ma swoje odzwierciedlenie także w architekturze. Istnienie kultury narodu i jej po-
znanie odbywa się przez istnienie i poznanie poszczególnych składników duchowej 
i materialnej części kultury. To właśnie poprzez przyswojenie sobie, wsparcie, roz-
wój i przekazanie kultury, w tym poprzez architekturę, może ona być przechowywa-
na i doskonalona z pokolenia na pokolenie. Odpowiednio będzie przechowywane 
i doceniane znaczenie nosicieli tej kultury od jednostki do narodu, nacji” (Knese-
vych, 2005, s. 25). 

Całe ludzkie życie realizuje się w określonym środowisku architektonicznym, 
wywierającym ogromny wpływ na psychikę, który często pozostaje nieuświadomio-
ny lub słabo uświadomiony. Niestety, wpływ ten nie zawsze jest pozytywny, szcze-
gólnie w miastach. „Środowisko miejskie jest miejscem, w którym ludzie spędzają 
dużą część swojego życia, i właśnie to środowisko ma największy wpływ na rytm 
aktywności życiowej i zachowań człowieka. Aktywna urbanizacja społeczeństwa, za-
gęszczanie zabudowy miejskiej «ściska» czas i przyspiesza procesy życiowe. Dziś, 
w szybko zmieniającym się mieście, ludzie prowadzą aktywny tryb życia, często 
przenosząc się do różnych części dzielnicy i miasta, codziennie kontaktując z nowo-
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czesnym środowiskiem miejskim, nacechowanym ciągłym przepływem informacji. 
Ulice zatłoczone pojazdami i ludźmi często powodują napięcie, niepokój, a czasem 
zaburzenia nerwicowe. Środowisko architektoniczne powinno pomóc człowiekowi 
dostosować się do ciągle zmieniających się rytmów współczesnego życia miejskiego” 
(Hushchina, 2010, s. 41). 

Środowisko architektoniczne, w którym toczy się życie wielu osób, nie tylko nie 
ma nic wspólnego ze sztuką, lecz także odwrotnie – jest brzydkie i niszczące dla 
zdrowia psychicznego i fi zycznego, szkodzi kształtowaniu się gustów estetycznych 
i ogólnej kultury. „Agresywna architektura powoduje agresywność mieszkańca mia-
sta, negatywnie wpływając na moralne cechy kolejnych pokoleń mieszczan. Badania 
psychologiczne wykazały, że długi pobyt w warunkach niekorzystnego środowiska 
wizualnego negatywnie wpływa na stan psychiczny człowieka, powodując przewle-
kłą depresję, stany stresowe” (tamże, s. 44).

W związku z tymi szkodliwymi tendencjami ważne jest wykorzystywanie wysoce 
artystycznych wzorów sztuki architektury w procesie szkoleniowo-wychowawczym 
szkoły ogólnokształcącej w celu kształtowania artystycznego gustu uczniów, szacun-
ku dla otoczenia i odpowiedzialności za konsekwencje swoich działań. Pomoże to 
przeciwdziałać szkodliwym wpływom agresywnego środowiska antyestetycznego, 
rozwijać zdolności artystyczne, kształtować ideały etyczne i estetyczne, pielęgnować 
wartości duchowe. Przecież „właśnie przez współudział i uświadomienie sobie przez 
człowieka jego środowiska życiowego powstaje pewna własna organizacja świata 
materialnego i idealnego, a zatem staje się on osobą zorganizowaną, osobą architek-
toniczną, osobą aktywną, osobą rozsądną” (Knesevych, 2005, s. 25). 

Ukraina należy do państw o wielowiekowej historii i kulturze, co znalazło wy-
raz materialny i artystyczny w wielu architektonicznych zabytkach. Zakres czaso-
wy ukraińskiej architektury wychodzi poza ramy tysiąclecia. Ponad tysiąc lat temu 
wzniesiono najstarsze wśród zachowanych dotychczas zabytków – cerkwie i sobory 
w Czernihowie i Kijowie z czasów Rusi Kijowskiej. Przetrwały do dziś wspaniałe 
średniowieczne zamki Zachodniej Ukrainy i Podola, zabudowa dawnych miast, uni-
kalne przykłady architektury ludowej, pałace i zespoły parkowo-ogrodowe, budynki 
użyteczności publicznej z odległej i niedalekiej przeszłości. A więc kraj ma bogate 
zasoby architektoniczno-artystyczne, które należy skutecznie wykorzystywać w wy-
chowaniu uczniów szkół ogólnokształcących.

„Ukraińska architektura ludowa jest jednym z ważnych i istotnych środków sa-
mopoznania, poznania swojego narodu, umożliwienia poznania innych narodów, ich 
architektury. Narodowa architektura ludowa jest jednym z uniwersalnych nośników 
istnienia i przekazywania informacji środkami niejęzykowymi. Tak więc architektura 
ukraińska, wraz z językiem, muzyką, tańcem, malarstwem, rzeźbą itp. – jest środkiem 
tworzenia i zapewniania istnienia pewnych informacji, istotnych właściwości, wiedzy 
o ludności ukraińskiej. Przyczynia się nie tylko do działania, organizacji, ale także 
do zrozumienia, poczucia rzeczywistości, teraźniejszości i przeszłości oraz zapewnia 
uzasadnione podstawy do określenia przyszłości” (tamże, 2005, s. 36). 
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Należy zauważyć, że poznawanie architektury ziemi ojczystej jest ważnym czyn-
nikiem wychowania nie tylko estetycznego, lecz także ekologicznego (ponieważ ar-
chitektura jest integralnym składnikiem środowiska), oraz bardzo istotnego wycho-
wania patriotycznego, bez którego niemożliwe jest pełne ukształtowanie osobowości. 
„Patriotyzm, godność narodowa to normy rozwoju kulturowego, ewolucja transfor-
macji człowieka z «naturalnego» w «kulturowego». Wtedy na tej podstawie będzie 
można równolegle kształcić osobowość jako patriotę, obywatela, twórcę o świadomo-
ści narodowej” (Filipchuk, 2012, s. 251).

Co prawda zabytki architektury są nierównomiernie rozmieszczone na terenie kra-
ju. Są miasta i regiony bogate w zabytki, a są takie, gdzie jest ich niewiele. Ten fakt, 
że mieszkańcy różnych regionów mają nierówny dostęp do arcydzieł architektury, 
nie powinien utrudniać pełnowartościowego wychowania estetycznego wszystkich 
dzieci w kraju, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Jeśli placówka oświatowa znajduje się w miejscu odległym od zabytków architektu-
ry, warto aktywizować działalność wycieczkowo-wyjazdową, wykorzystanie środków 
multimedialnych, ekranowych, drukowanych nośników informacji itd. Warunkiem jest 
zainteresowanie, nieobojętny stosunek nauczycieli do realizacji ich misji, ich zaawanso-
wane umiejętności zawodowe. Dopiero wtedy możliwe jest zorganizowanie skutecznej 
pracy estetyczno-wychowawczej nawet w miejscach oddalonych od ośrodków kultury. 
Pod tym względem należy wyróżnić zasadę dostosowania do rzeczywistych warunków 
i wykorzystania wszystkich dostępnych możliwości. Na przykład prawie każde miasto 
i wieś ma własną cerkiew. I nawet jeśli nie pochodzi ona z bardzo odległych czasów, nie 
ma wielkiej wartości artystycznej, na jej przykładzie można ujawnić podstawy świa-
topoglądu i konstruktywne zasady narodowej architektury sakralnej, syntezę różnych 
sztuk w materialnym i duchowym wymiarze świątyni chrześcijańskiej.

Dla pełnowartościowego wychowania estetycznego i rozwoju kulturowego 
uczniów szkoły ogólnokształcącej ogromne znaczenie ma wykorzystanie najlepszych 
przykładów architektury zagranicznej. Pomaga to w uczeniu się historii i kultury róż-
nych krajów i narodów, kształtuje tolerancję, szacunek dla innych kultur, rozumienie 
jedności ludzkości w różnorodności przejawów narodowych. Skuteczna w tym może 
być metoda porównania: np. zabytków architektury różnych krajów z tego samego 
okresu, lub zabytków jednego kraju, ale z różnych czasów, lub dzieł zagranicznych 
z krajowymi. Dzisiaj Internet oferuje ogromne możliwości wykorzystania sztuki ar-
chitektury różnych narodów w wychowaniu estetycznym uczniów szkoły ogólno-
kształcącej. Ponadto, wielu uczniów ma możliwość podróżowania, co jest korzystną 
okolicznością dla ich wychowania estetycznego. Nauczyciele powinni ukierunkowy-
wać dzieci (jak również ich rodziców), aby podczas wycieczek (zarówno zagranicz-
nych, jak i na terenie kraju) nie tylko obserwowały, zwracały uwagę na architekturę, 
zabytki, odwiedzały muzea, ciekawe miejsca, lecz także robiły zdjęcia, szkice, nagry-
wały wideo, prowadziły pamiętnik z podróży. Później wszystko to stanie się cennym 
materiałem do organizowania przedsięwzięć wychowawczych w szkole: wystaw, 
konkursów, pokazów, dyskusji.
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Ze względu na swoje właściwości merytoryczne architektura jest ściśle powiązana 
z szerokim kręgiem różnych dziedzin naukowych i dyscyplin nauczania: przyrodo-
znawstwem, krajoznawstwem, historią, geografi ą, matematyką, fi zyką. Wszystkie są 
nacechowane własną estetyką, a bez nich architektura nie jest możliwa.

Na szczególną uwagę zasługuje związek architektury z historią. Możemy założyć, 
że wraz z powstaniem ludzkości nastąpiło pojawienie się architektury. Przecież bez 
względu na to, gdzie, kiedy i w jakich warunkach żyje, człowiek potrzebuje zabezpie-
czenia, schronienia, dachu nad głową, pewnego odosobnienia od świata zewnętrzne-
go, to znaczy mieszkania, choćby prymitywnego. Równolegle z rozwojem człowieka, 
społeczeństwa, stosunków produkcyjnych, technologii, nastąpił także rozwój archi-
tektury. Ona się komplikowała, różnicowała, stopniowo nabywała cech regionalnych, 
narodowych. Jej funkcje zaczęły wykraczać daleko poza ramy praktyczne, utylitarne. 
Zaczęła nabierać znaczenia metakulturowego, gromadząc w sobie materialne i du-
chowe osiągnięcia ludzkości. Architektura stała się sztuką, gdy w jej formach i deko-
racji zaczęły „przemawiać” wyobrażenia ludzi o pięknie, ich światopogląd, mitolo-
gia, religia. Zabytki architektury minionych epok, które przetrwały do dziś – to żywi 
świadkowie historii, jej zmaterializowane artefakty. Mogą wiele powiedzieć o czasie 
ich powstania, cechach życia i bytu ludzi, wydarzeniach historycznych, znanych po-
staciach, poziomie rozwoju kultury w ogóle. W ten sposób estetyczne wychowanie 
uczniów za pomocą środków sztuki architektury przyczynia się do głębszej znajomo-
ści historii swego i innych narodów na różnych etapach ich rozwoju.

Architektura i geografi a również są ze sobą ściśle powiązane. Osobliwości budow-
nictwa w różnych częściach świata, na różnych kontynentach – zarówno artystyczno-
stylistyczne, jak i konstrukcyjno-technologiczne, w dużej mierze są spowodowane 
warunkami naturalnymi, klimatem, roślinnością, kopalinami użytecznymi, krajobra-
zem, stylem życia ludzi. Wpływają one na charakter architektury, a ona z kolei jest 
źródłem ich poznania. Uczenie się geografi i różnych krajów i części świata, w któ-
rym wykorzystuje się znane dzieła sztuki architektonicznej, a także wzory siedzib 
ludowych, różne w zależności od charakterystycznych osobliwości geografi cznych 
tej lub innej części globu, może stanowić treść wielu interesujących przedsięwzięć 
estetyczno-wychowawczych. Wirtualne zwiedzanie tras „architektonicznych” z za-
trzymaniem się w miejscach lokalizacji zabytków architektury, przeprowadzanie qu-
izów, konkursów, w których trzeba zidentyfi kować kraj (miasto), w którym znajduje 
się określona budowla; wykonanie „mapy architektonicznej” Ukrainy i świata – oto 
tylko niektóre przykłady integracji architektury z geografi ą, które można wykorzystać 
w technologiach pozalekcyjnej pracy wychowawczej.

Estetyczne wychowanie uczniów szkoły ogólnokształcącej jest realizowane za-
równo na lekcjach, jak i w pracy pozalekcyjnej, która ma swoje zalety. Jest wolna 
od normatywnych programów i standardów, zapewnia możliwość różnorodności, 
elastyczności, kreatywności, swobody działania i twórczości pedagogicznej nauczy-
ciela (wychowawcy, promotora), a także otwiera perspektywy dla twórczej ekspre-
sji uczniów. „Przedsięwzięcia pozalekcyjne w porównaniu do nauczania na lekcjach 
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mają również pewną specyfi kę. Nauczyciel otrzymuje tu szerokie możliwości wyboru 
– treści, form przeprowadzenia, organizacji i kolejności szkolenia itd., ponieważ nie 
jest ograniczony ani programami, ani ramami czasowymi. Znaczy to, że jest w sta-
nie uzupełnić postrzeganie świata przez dziecko w obszarach nie reprezentowanych 
w przedmiotach nauczania” (Vyshnevskyy, 2003, s. 455). Jednocześnie pozaszkolnej 
pracy wychowawczej nie należy odłączać od nauczania, od lekcji. Największy efekt 
wychowawczy można osiągnąć pod warunkiem spójności, zgodności wszystkich 
elementów jednolitego procesu nauczania i wychowania. Przecież, jak słusznie za-
uważył O.I. Vyshnevskyy (tamże), „zajęcia pozalekcyjne w szkole uzupełniają proces 
nauczania i wychowania i zapewniają uczniowi warunki wolności i wyboru”.

Należy wyodrębnić trzy podstawowe formy pracy wychowawczej z wykorzysta-
niem środków sztuki architektury: (1) działalność wycieczkową; (2) działalność wy-
stawową; (3) bezpośrednią artystyczną twórczość uczniów. Wszystkie one są związa-
ne ze sobą, wynikają jedna z drugiej i wzajemnie się uzupełniają.

Szczególnie popularna i rozpowszechniona wśród nich obecnie jest wycieczka, 
ponieważ daje ona możliwość bezpośredniego kontaktu z oryginałem, co następnie 
pozostawia najbardziej jaskrawe, „żywe” wrażenie, którego nie można porównać 
z wrażeniem z jakiegokolwiek wirtualnego zapoznania się z obiektem. Istnieje jesz-
cze jeden element, który nie jest bezpośrednio związany z konkretnym celem wy-
cieczki, ale może znacząco wpłynąć na jakość i skuteczność przedsięwzięcia. Jest to 
jego składnik emocjonalny. Wycieczka, w szczególności podróż do innego miasta, 
miejscowości, wprowadza różnorodność do regulowanego, obciążonego sztywnym 
reżimem i dużymi wymaganiami życia ucznia. Może i powinna wywoływać emocje, 
ożywienie, poczucie radości. Wspólna wycieczka lub wyprawa z grupą rówieśników, 
pod warunkiem jej rozsądnej organizacji pedagogicznej, może przynieść wiele korzy-
ści w zakresie wychowania i rozwoju ucznia. Wraz z zaangażowaniem emocjonalnym 
wyostrza się postrzeganie, aktywizuje pamięć (wiadomo, że najlepiej zapamiętywa-
ne są wydarzenia, które powodują silną reakcję emocjonalną – zarówno negatywną, 
jak i pozytywną), wzmacnia się motywacja do dalszego poznawania sztuki, kultury, 
historii, wzrasta chęć rozwoju artystycznego, estetycznego i doskonalenia duchowe-
go. Oczywiste jest, że silne zabarwienie emocjonalne jest ważne nie tylko dla prze-
prowadzenia wycieczki, lecz także dla wszystkich innych form i metod wychowania 
estetycznego.

Dlatego wyciągamy z tych rozważań następujący wniosek: konieczne jest wy-
korzystanie składnika emocjonalnego, stworzenie pozytywnego emocjonalnego tła, 
wywołanie radości w toku realizacji konkretnego przedsięwzięcia wychowawczego 
(metody, technologii). Jego realizacja w całości zależy od pedagoga, jego umiejętności 
zawodowych, kompetencji, erudycji. Wymaga ono od niego miłości, nieobojętnego 
podejścia do sprawy, pragnienia osiągnięcia w wyniku swojej działalności pedagogicz-
nej jak najbardziej skutecznego efektu z korzyścią dla uczniów, ich rozwoju duchowe-
go i intelektualnego. Gotowość pedagoga do takiej działalności jest jednym z niezbęd-
nych warunków pedagogicznych realizacji zadań wychowania estetycznego.
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Różne wystawy i konkursy niosą ogromną korzyść dla wychowania estetycznego 
uczniów szkoły ogólnokształcącej. Jak już wspomniano, mogą to być wystawy foto-
grafi i, szkiców, rysunków wykonanych przez uczniów podczas wycieczek i podróży 
indywidualnych lub wykonanych dzieł sztuki (malarstwo, grafi ka, kolaże itp.), wyra-
żających wrażenia uczniów na temat tego, co widzieli, a ewentualnie – także ich fan-
tazje o architekturze. Mogą to być również wystawy zawodowych artystów i architek-
tów, a także amatorów, których twórczość ma wartość artystyczną i pozytywny walor 
estetyczny. Dobrze, jeśli w pomieszczeniu szkolnym zostanie wyodrębnione stałe 
miejsce na wystawy o zmiennej ekspozycji. Stanie się to prawdziwą ozdobą szko-
ły, środkiem estetyzacji jej środowiska, centrum wychowania estetycznego. Należy 
omawiać prace dzieci, organizować konkursy na najlepszą pracę, nagradzać zwycięz-
ców, stosować różne sposoby zachęcania i zwiększania motywacji uczniów do takiej 
działalności. Otwarcie wystawy może być prawdziwym świętem, niezapomnianym 
wydarzeniem dla całej szkoły. Mają brać w nim udział nie tylko bezpośredni uczest-
nicy i ich nauczyciele, lecz także jak najszerszy krąg uczniów, kadra pedagogiczna, 
zaproszeni goście i rodzice. Przeprowadzenie wernisażu można uzupełnić i urozma-
icić treściowo przez wykorzystanie innych rodzajów działań artystycznych uczniów: 
spektakli teatralnych, gry na instrumentach muzycznych, śpiewu, recytacji itp.

W tym kontekście szczególnie ważna jest zasada angażowania uczniów do ak-
tywnego uczestnictwa w organizowaniu i przeprowadzeniu przedsięwzięć, zachę-
cania ich do kreatywności, wyrażania pomysłów i wymiany zdań. Wzmocni to ich 
samoocenę, która jest niezbędna dla pełnowartościowego rozwoju dziecka, pomoże 
uwierzyć we własne siły tym, którym brakuje takiej wiary, zachęci do poszerzenia 
wiedzy i samorozwoju. „Wraz z nagromadzeniem czysto estetycznych doświadczeń 
sztuka otwiera w wyobraźni człowieka świat irracjonalnego, pozamaterialnego i nie-
osiągalnego, ale pożądanego i wiecznego, gdzie aktywna dusza znajduje schronienie. 
Jednocześnie jasne jest również, że duchowy rozwój dziecka poprzez sztukę nie jest 
formą odpoczynku, nie jest rozrywką ani leniwym «spędzaniem czasu», ale ciężką 
pracą duszy, a leniwi duchowo ludzie doznają tu takich samych niepowodzeń jak 
w pracy fi zycznej” (tamże, 2003, s. 492). 

Wykorzystanie architektury w pozaszkolnym wychowaniu estetycznym może być 
realizowane poprzez prowadzenie odrębnych przedsięwzięć (wycieczek, wystaw), 
jak również przez działalność kółek i pracowni, zwłaszcza artystycznych. To właśnie 
one stwarzają optymalne możliwości dla realizacji trzeciej formy wychowania este-
tycznego – niezależnej twórczości artystycznej uczniów. Kółka i pracownie powinny 
zwiększyć wykorzystanie materiałów architektonicznych w swojej działalności, np. 
poprzez kreatywne zadania na tematy: „moja ulica (miasto, dom)”, „mój ulubiony 
dom”, „architektoniczne arcydzieła świata”, „architekt, który wywarł na mnie wra-
żenie” oraz wiele innych. Możliwości dla fantazji i kreatywności są tutaj niezwykle 
duże, podobnie jak możliwości zastosowania różnych technik artystycznych, chwy-
tów i środków: malarstwa, grafi ki, sztuki dekoracyjnej, kolażu, fotografi i, lepienia, 
modelowania i projektowania artystycznego i innych.
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„Składnik architektoniczny” wychowania estetycznego w szkole wymaga udoskona-
lenia, aktywacji, rozwoju i wdrożenia nowych skutecznych technologii. Ze względu na 
głęboką treść sztuki architektury, szeroki zakres jej możliwości, może ona w ogrom-
nym stopniu przyczynić się do wychowania wszechstronnie rozwiniętego obywatela 
swojego kraju – osoby, która zna i kocha swoją rodzimą kulturę, szanuje kulturę in-
nych narodów, posiada erudycję w zakresie historii sztuki oraz umiejętności twór-
czości artystycznej, wysokie wartości moralno-etyczne i, co ważne, stałą estetyczną 
potrzebę komunikacji ze sztuką w jej różnych przejawach: muzycznym, plastycznym, 
literackim itp. W tym sensie architektura ma unikalne możliwości, ponieważ tworzy 
i organizuje środowisko, w którym „żyją” inne gatunki sztuki, to właśnie architektura 
stanowi podstawę syntezy sztuki, dlatego można ją nazwać „meta-sztuką”.

Zasób wychowawczy architektury – to nie tylko zbiór artefaktów i specyfi cznych 
cech, uwarunkowanych przez jej właściwości artystyczne. Polega on również na tym 
potężnym wpływie, który architektura wywiera na człowieka, bez względu na to, czy 
jest on świadomy tego, czy nie. Nikt nie może być poza tym wpływem, ponieważ nikt 
nie żyje poza architekturą, która jest warunkiem zasadniczym ludzkiej egzystencji. 
Życie dużej liczby mieszkańców dużych i małych miejscowości odbywa się w środo-
wisku o niezbyt wysokiej wartości estetycznej, co ma negatywny wpływ na ich świa-
topogląd, poziom kulturowy, samopoczucie – zarówno fi zyczne, jak i psychiczne. 
Dlatego niezwykle ważne jest stosowanie wysoce artystycznych przykładów sztuki 
architektonicznej w procesie wychowawczym szkoły ogólnokształcącej, za pomocą 
których można wprowadzić dzieci do nieograniczonego świata kultury. Wzmocnie-
nie w systemie wychowania estetycznego „składnika architektonicznego” pomoże 
w przezwyciężeniu negatywnych tendencji i okoliczności życia oraz w wychowaniu 
wszechstronnie wykształconych obywateli o wysokim poziomie wiedzy i ogólnej 
kulturze. Realizacja tego zadania wymaga dalszych badań naukowych w zakresie za-
sadniczych właściwości architektury, psychologicznych osobliwości jej postrzegania 
i na tej podstawie – opracowania skutecznych technologii estetycznego wychowania 
uczniów szkoły ogólnokształcącej.
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ARCHITECTURAL ART AS A SOURCE OF AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS

Abstract

The article analyses architecture as a source of comprehensive education of general secondary 
school students, in particular aesthetic education. Its educational impact is due to the artistic features 
of architecture that have great potential for use in training and educational activities. The close con-
nection of architecture with numerous material and spiritual manifestations of human culture, and 
therefore with various fi elds of scientifi c knowledge and artistic creativity taught in general second-
ary school was emphasized. The author defi nes the principles of using architecture research in aes-
thetic education, on the basis of which it is possible to develop effective educational technologies.
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