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GENIUS LOCI, DEMOKRACIA A FÁZOVÝ PRIESTOR PRI 

SLOVENSKO-UKRAJINSKEJ HRANICI 

 

Holistický princíp vnímania spoločenskej reality a génius loci 

Rozhodujúca časť ľudského spoločenstva Západnej civilizácie bola dlhodobo 

presvedčená, že rozhodujúcim znakom spoločenského pokroku je rast hmotných 

statkov, ku ktorému dopomáha predovšetkým vedecko-technický rozvoj. Už 

samotným preferovaním materiálnych statkov, zvýrazňovaním iba momentálne 

existujúcich objektov a spoločenských javov, spolu s preceňovaním objektívne 

vnímaných aspektov ľudskej reality, boli vytvárané podmienky k budúcim pochybám 

nad správnosťou tohto spôsobu vnímania reality sveta. Syntetizujúci, teda istým 

spôsobom komplexný prístup k štúdiu spoločenských procesov, bol mechanicky 

vnímaný ako súčet analytických prístupov. Zdanie správnosti tohto postupu bolo 

posilňované rýchlym zvyšovaním počtu čiastkových informácií.  

Ľudské pochybnosti ale privádzajú človeka k tomu, aby svoje percepčné 

schémy obsahujúce univerzálne (všeľudské) štruktúry, štruktúry podmienené lokálne 

(špecificky) a štruktúry podmienené regionálne (kultúrno-historicky) akceptoval čo 

najkomplexnejšie (Vencálek, 2014). Znamená to, zohľadniť ľudskú prirodzenosť, 

tvorenú fyzickou substanciou (ľudské telo), dušou (psyché) a všade prítomným 

duchom (pneuma). V mnohých prípadoch bola ľudská iracionálnosť vnímaná ako 

akýsi subjektívny pocit, ktorý v žiadnom prípade nesúvisí s vnímaním ľudských 

hodnôt.  

Na začiatku 3. tisícročia je zrejmé, že práve vo vyspelom svete Západnej 

civilizácie výrazne chýba komplexnejšie chápanie človeka, ktoré by vychádzalo zo 

vzájomnej pôsobnosti objektivity a subjektivity, zo vzájomnej previazanosti 

materiálnych a nemateriálnych hodnôt, z previazanosti vzťahov vnútorného a 

vonkajšieho prostredia každého jednotlivca, ľudskej entity, alebo inak vnímanej 

parciálnej časti ľudskej populácie ako celku. Komplexnejšie vnímanie je tak 

podmienené potrebou vnímania jednoty ako prepojenia medzi nekonečne 

rozrôznenými parciálnymi časťami reality sveta.   

Začiatkom 20. storočia bol rozvíjaný holistický filozofický smer, ktorý 

jednoznačne uprednostňoval prioritu celku nad jeho parciálnymi časťami. V dobe 

svojho vzniku, teda ako reakcia na jednostranné mechanické vnímanie väzieb (vtedy 
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vo vednom odbore biológia), to inak snáď ani nemohlo byť. Je ale prekvapujúce, že 

na začiatku 21. storočia, teda v období výrazne rozvinutých globalizačných vzťahov, 

mnohí zástupcovia integrovaných celkov (napr. integračné zoskupenia štátov) majú 

tendenciu vnímať realitu rovnako. Vychádzajú z pozícií, že na úrovni celku je možné 

vytvoriť unifikujúce pravidlá, ktoré potom bude možné totožne uplatňovať 

(implementovať) v čiastkových štruktúrach (pokiaľ majú na mysli územné štruktúry, 

potom by sa jednalo o regióny, ich hranice a pod.). Na túto chybu poukázal už v 40. 

rokoch 20. storočia francúzsky esejista Antoine de Saint Exupéry (1900–1944), ktorý 

uviedol:  

„Mýli sa ten, kto chce utvárať povrchný poriadok, pretože nedokáže vládnuť 

z dostatočnej výšky, aby odhalil chrám. Namiesto skutočného poriadku nastolí iba 

policajnú disciplínu, kde budú všetci ťahať jedným smerom a kráčať rovnakým 

krokom. Ak všetci budú poddaní, jeden ako druhý, žiadne hodnoty si nedosiahol, 

pretože z tisícov podobných pilierov vznikne len bezduché zrkadlenie, nie však 

chrám. Skutočným poriadkom je chrám.“ (Exupéry, 1998, s. 138)                

Prepájanie spoločenského vedomia obyvateľov Európskej únie by tak malo 

vznikať ako vzájomnosť génia loci regionálnych a národných dejín Európy s géniom 

planéty Zem ako celku. Nielen Slovenská republika a Ukrajina sa nachádzajú v duchu 

vlastných historických skúseností, vyplývajúcich z uplatňovania svojho génia 

regionis pred dlhodobou úlohou – začleňovaním týchto priorít do novo vnímaného 

súžitia medzi dvomi územnými systémami, oddelenými štátnou slovensko-

ukrajinskou hranicou. Kultúrno-historické dedičstvo majúce svoju nemateriálnu 

dimenziu sa tak stáva neobyčajne významným fenoménom nového poňatia slovensko-

ukrajinského cezhraničného regiónu, na ktorý sa dá stále viac pozerať ako na fázový 

priestor, ako mentálnu kategóriu, kde ľudská vizualizácia  umožňuje projekciu nielen 

toho, čo bolo, či v súčasnosti je, ale aj animáciu toho, čo by pri zmenených 

podmienkach mohlo iba nastať.       

Tento fázový priestor zo slovenskej strany zahŕňa Prešovský samosprávny 

kraj a Košický samosprávny kraj, z ukrajinskej strany potom štyri administratívno-

správne oblasti: Zakarpatskú, Ivanofrankivskú, Ľvovskú a Ternopilskú. Štátna 

slovensko-ukrajinská hranica sa tak vo fázovom priestore stáva jedným 

z významných atraktorov, teda v tomto prípade líniou, ktorá priťahuje spontánne 

individuálne rozhodovanie zástupcov ako slovenského, tak aj ukrajinského 

priestorového systému. To, čo je zrejmé je to, že tento líniový atraktor bude stále viac 

ovplyvňovať tvorbu nových typov priestorovej organizácie tohto prihraničného 

regiónu.    

 

Génius loci (regionis) a územná identita obyvateľov  

Veľkou výzvou pre súčasný svet je hľadanie toho, čo nás zjednocuje. Nejde 

pritom o mechanicky vnímanú „rovnakosť“ ale naopak, o uvedomovanie si 

regionálnych rozdielností, s vedomím vlastnej neopakovateľnej identity, s vedomím 

jedinečného génia loci (regionis). Jednota priestorovo-politických štruktúr nespočíva 
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v ich unifikácií a homogénnosti, ale naopak v zachovaní rozmanitosti a rôznorodosti 

prejavov ľudskej existencie. Ide predovšetkým o väzby:  

a) všeobecne ľudské (napr. osobnostné, etické, solidárne, etnografické), 

b) kooperatívne (vytvárajúce sa na báze kultúrno-historických pocitov 

spoločnej účasti). 

Pri vnímaní fázového priestoru by malo ísť predovšetkým o pochopenie 

historického kontextu vývoja daného miesta, a tým aj jeho súčasného charakteru a 

ďalej o porozumenie spôsobu vnímania daného miesta, a tým aj vzťahu jeho 

obyvateľov ku géniu loci (regionis).  

Podľa Christiana Norberga Schulza je človek vystavený dvom procesom: 

orientačnému a identifikačnému. (Schulz, 2010) Prvá úroveň je daná vonkajším 

prostredím, pričom je človek nútený orientovať sa v tomto prostredí. Druhú úroveň 

predstavuje vnútorné prostredie každého jednotlivca, pričom v tomto prostredí sú 

vytvárané existenciálne významy života ľudí. Preto sa akékoľvek miesto nedá popísať 

len prostredníctvom analytických pojmov. Génia loci (regionis) je teda možné vnímať 

ako súbor mimoriadnych vlastností a významov študovaného miesta (regiónu), ktoré 

neopakovateľným spôsobom prepájajú konkrétne ľudské artefakty (hmotnej i 

nehmotnej povahy) s prírodným prostredím.  

Pretože historický kontext daného miesta sa neustále mení, je štúdium génia 

loci (regionis) nutné chápať ako neustálu konkretizáciu podstaty týchto miest v 

kontexte meniacich sa súvislostí.   

Ak bolo v modernej spoločnosti možné jednotlivé spoločenské hodnoty 

vnímať viac menej izolovane a jednotlivo, v postmodernej spoločnosti nadobúdajú 

rozhodujúci význam komplexné hodnoty, teda tie, ktoré vypovedajú o ľudskej 

kreativite, duchovnom rozmere spoločnosti a o ľudskom kapitále, či komplexnom 

potenciálu krajiny. Ako kľúčová sa nejaví znalosť okamžitého (bezprostredne 

aktuálneho) stavu, ale predovšetkým znalosť tých charakteristík, ktoré môžu 

vypovedať o možnom využití ľudského fenoménu (za určitých podmienok a v danom 

čase).  Význam tak nadobúda schopnosť a ochota ľudí odhaľovať rozdiely medzi 

„existujúcim“ (aktuálnym) a „možným“ (teda tým, čo môže pričinením človeka 

vzniknúť a kreatívne pôsobiť). Vedomie identity sa preto stáva súčasťou širšie 

ponímanej vôle jednotlivých generácií po kontinuite. Pokiaľ je identita generačne 

prenášaná do budúcnosti, je tento proces permanentne spájaný s nastoľovaním otázok 

vzájomných vzťahov medzi tradíciami a inováciami.   

Územná identita je prejavom a súčasne výrazom širšie poňatej zodpovednosti 

ľudí voči sebe samým, druhým ľuďom a prostrediu, ktoré ich obklopuje. 

Uvedomovanie si génia loci (regionis) a posilňovanie územnej identity obyvateľov 

tak vyúsťujú do širšej účasti ľudí na verejnom živote. Vývoj územných celkov je 

spojený s rozvojom plejády vzťahov v zmysle makro-mikro, vonkajšok-vnútrajšok, 

spoločné-odlišné a pod.   

Identita nie je preto chápaná v zmysle „zakódovanej stability“, ale je vnímaná 

ako stále sa vyvíjajúca hodnota. Hľadanie novej adaptívnej stratégie rozvoja (nielen) 
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slovensko-ukrajinského cezhraničného regiónu je teda spojené s nutnosťou 

komplementárneho vnímania všetkých spoločenských objektov, javov a procesov.    

 

Nové vzťahy ľudskej prirodzenosti, demokracie a vnímania štátnej 

hranice ako súčasti euroregiónu 

Prosté konštatovanie „rozdielnosti“ nikoho k ničomu nezaväzuje. Takýto 

druh vnímania spoločenskej reality dokonca môže byť aj neproduktívny. Ako kľúčové 

môže byť pri štúdiu rozdielnosti považované funkčné a významové prepájanie 

zistených skutočností. Následne zohľadnené „hľadisko“ preto už nemá povahu 

prostého „registračného“ konštatovania rozdielov, ale vypovedá o určitom vnímaní, 

aj keď stále sa meniacej, konkrétnej podstaty daného javu. Vnímanie zrýchľujúcich 

sa zmien v prítomnosti však nevytvára dostatok priestoru na zaoberanie sa 

minulosťou. Stále viac otvorenejšie spoločenské pomery ale vyvolávajú silnejúcu 

potrebu jednotlivcov po vlastnom sociálnom a morálnom ukotvení v danom mieste. 

Posilňovaný je tak spoločenský význam znalosti génia miest a regiónov.   

Vnímanie demokracie, ako jednej z kľúčových kategórií, či už v politickej 

teórii, alebo aj v spoločenskej praxi je v súčasnosti výrazne zúžené na procedurálne 

hľadiská, právne ukotvenie ľudských a občianskych slobôd, alebo ich súdne a 

mimosúdne garancie (napr. prostredníctvom činnosti ombudsmana), či následne na 

princípy usporiadania sústavy najvyšších štátnych a vertikálne členených štruktúr 

rozdelenia moci. Na začiatku 21. storočia sa však do popredia pozornosti svetovej 

verejnosti začína dostávať potreba reinterpretácie demokratickej teórie, v zmysle 

nového axiologického prepracovania demokracie, ako komplexne vnímaného postoja 

ľudí k stále viac sa integrujúcim spoločenským procesom.  Z tohto aspektu sa pre 

Európsku úniu 21. storočia javí ako neobyčajne aktuálna reinterpretácia 

demokratickej teórie v zmysle znovuobnovenia poňatia demokracie ako mravného a 

duchovného postoja, ako spôsobu bytia jej obyvateľov prostredníctvom takých 

hodnôt, akými sú úcta jedného človeka k druhému (vychádzajúc z poznania 

rozdielností a následne schopností rozvoja empatie, vedúce k tolerancii a dôvere), 

poctivosť v konaní a ľudských činnostiach, čo je ale celkom niečo iného, než 

bezmyšlienkovitá podriadenosť alebo lojalita v zmysle bezvýhradnej oddanosti a 

poslušnosti. V celkom novom duchu by tak mala byť vnímaná dobrá výchova (ako 

základný vklad novo poňatej rodinnej politiky), vnímanie vkusu (ako odklon od 

konzumných zvyklostí), spoločenská solidarita (ako dôsledok posilňovania 

empatických princípov vnímania reality) a tvorba podmienok k realizácii tvorivých 

činností širšie vnímaného spektra ľudskej populácie (nielen v zmysle posilňovania 

konkurencieschopnosti čiastkových subjektov v ekonomických aktivitách).     

V tejto súvislosti sa dlhodobo mení aj vnímanie štátnej hranice. Jednou 

z veľkých premien tohto krajinného fenoménu je jej začleňovanie do fázových 

priestorov nazývaných euroregióny. V rámci európskeho integračného procesu je na 

ne nazerané predovšetkým ako na inštitúcie: „Euroregión je formálna štruktúra na 

cezhraničnú spoluprácu, ktorá zahŕňa zástupcov z miestnej a regionálnej úrovne“. 
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V rámci tohto pragmatického pohľadu sú euroregióny vnímané ako akési 

implementačné agentúry pre uplatňovanie špecifickej regionálnej politiky EÚ. Na 

obidvoch stranách hranice je tak vytváraná na báze zrkadlového princípu podobná 

inštitucionálna štruktúra (najčastejšie v podobe: valná hromada, rada, pracovné 

skupiny). Pokiaľ vychádzame z definície euroregiónu, ako „formálnej štruktúry 

cezhraničnej spolupráce“, potom sa v rámci riadiaceho aparátu nedá pochybovať o 

nadbytku regionálneho vnímania krajiny.   

Nie je ale práve takto prezentovaná pozornosť cezhraničnému regionálnemu 

rozvoju práve jedným z príkladov umelo vytváranej objektivity, vznikajúcej 

metodickým odmyslením pestrej škály historicky, kultúrne, sociálne, ale aj fyzicko-

geograficky determinovaných priestorových vzťahov, viazaných na časopriestorovú 

kontinuitu obyvateľov? Pretože takto sa cezhraničná spolupráca dotýka len minima 

vybraných inštitúcií a nie komplexne poňatých subjektov v prihraničných územiach 

na obidvoch stranách hranice.    

V evolučnom procese vývoja ľudstva mali predsa vždy zásadný význam 

predovšetkým v krajine historicky vznikajúce a realizujúce sa vlastné aktivity ľudí. 

Tie boli potom zaštítené príslušnými organizáciami, zmyslom ktorých bolo 

napomáhať rozvoju konkrétnych činností. V takto vnímanej cezhraničnej spolupráci 

dochádzalo predovšetkým k posilňovaniu vzájomného poznávaniu rozdielnych 

spoločenských entít, ich empatie a tolerancie a následnému rozvoju konsenzuálne 

akceptovanej tvorby spoločenských projektov (aktivít). A tak, aj keď najprecíznejšie 

vyprojektované zámery euroregionálnych inštitúcií, tvoriacich náplne projektov 

vzájomnej spolupráce, ku ktorým v Karpatskom euroregióne patrí napr. projekt 

„Karpatský vláčik“, nemôže okrem marketingových a komerčných dopadov na 

príslušnú organizáciu (firmu), výraznejšie prispieť k deklarovanému cieľu 

vzájomného poznávania. Tým by malo byť poznanie vzájomných rozdielností života 

spoločenských entít, ich empatie a tolerancie vedúcej k posilňovaniu dôvery a 

následnému rozvoju konsenzuálne akceptovaných iniciatív parciálnych častí 

občianskej spoločnosti.                

Ak vychádzame z predpokladu, že prepájaním vzájomnosti génia loci 

regionálnych a národných dejín s géniom Európy a planéty Zem, ako celku by malo 

byť utvárané nové spoločenské vedomie obyvateľov Európskej únie, potom „by bolo 

preto nanajvýš nezodpovedné preferovať akúkoľvek vyššiu územnú integráciu bez 

toho, že by sme systematicky nevytvárali podmienky na čo najpestrejšiu seba 

štrukturalizáciu a čo najpestrejšiu účasť ľudí na živote ako takom. Umožniť ľuďom, 

aby v  čo najširšom zmysle slova boli sebou samými, znamená chápať a podporovať 

územnú identitu obyvateľov, ako spôsob ich života.“ (Vencálek, 1998, s. 86-87)   

K posúdeniu možností ďalšieho rozvoja slovensko-ukrajinského 

cezhraničného regiónu je preto nutné predovšetkým porozumieť géniu loci (regionis) 

ako slovenskej, tak aj ukrajinskej prihraničnej krajine.    
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Obr. 5: Gréckokatolícky drevený kostol zasvätený sviatku Ochrany Bohorodičky 

v Mikulášovej,  pochádzajúci z roku 1730, bol v roku 1931 prevezený do 

Bardejovských Kúpeľov, kde je súčasťou Skanzenu - Múzea ľudovej architektúry 

sprístupneného roku 1965.  

 

 

 




