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ÚVOD 

 

Podľa nemeckého filozofa Heideggera (1889–1976), miesta predstavujú 

kvalitatívnu totalitu komplexnej povahy a nie je ich teda možné redukovať na žiadnu 

z ich vlastností, a preto sa nedajú ani opísať pomocou analytických pojmov. 

(Heidegger citován in Vencálek, 2017, s. 4)  

Na jednej strane sa vonkajšia podoba krajiny istým spôsobom vtláča do 

ľudského vedomia a človek na základe svojich skúseností, zručností, potrieb, ale aj 

vízií, vytvára svojim spôsobom určitý typ novej krajiny. Na strane druhej na základe 

konkrétnych činností človek tak kultivuje svoju dušu. To platí najmä vtedy, ak 

rozumové, zmyslové a duchovné poznávanie majú komplementárnu povahu.  V takto 

vnímanej spoločenskej realite postupne ako keby sa znižoval význam individuality a 

rástol význam celku v zmysle evolučne-kultúrno-spoločenského kontextu. 

Britský architekt a environmentalista Christopher Day (*1942) k tomu 

poznamenáva „Zakotvenie v čase a priestore určujú kontext individuálneho života, 

prepájajú nás s komunitou, prírodou, dokonca aj s našou identitou a sebaúctou.“ 

(2004, s. 18) 

Porozumenie územným podobnostiam vyžaduje komplexné poznanie 

v krajine zastúpených rôznorodostí. Kontextuálne uvedomovanie si zdieľaných 

kontinuít vyúsťuje prostredníctvom posilňovania regionálnej (lokálnej) identity 

obyvateľov do vysoko pravdepodobnej širšej participácie občanov na spoločenskom 

a verejnom živote.   

Princíp subsidiarity uplatňovaný v inštitucionálnom zabezpečení rozvoja 

krajiny môže tieto procesy účinne posilňovať, avšak nie garantovať! Vzhľadom ku 

globalizačným tendenciám však môže dochádzať aj k premenám génia miest. Za 

užitočné je potom nutné uvažovať nad tým, či je dynamika premien krajiny založená 

na princípe reciprocity vzájomných výhod, alebo či globalizačné javy sú generované 

na báze konkurencie (bez ohľadu na skutočnosť, či by sa jednalo o konkurenciu 

ekonomickú, alebo mocensko-politickú).   

Ak pod toleranciou vo všeobecnosti rozumieme ochotu pripustiť u druhých 

odlišné názory, potom synergická tolerancia obsahuje navyše vedomie o vzájomnom 

existenčnom prepojení. Nejde teda len o tolerovanie odlišností spoločenských hodnôt, 

ale ide aj o možnosť vzájomnej participácie na týchto hodnotách. Tolerantné vnímanie 

odlišností spoločenských hodnôt vypovedá o morálnej zodpovednosti za iných, ako 
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neoddeliteľnej súčasti zodpovednosti voči sebe samým. Vnímanie spoločenskej 

reality posilňovaním vzťahov synergickej tolerancie generuje rast vzájomných 

kontaktov medzi čiastkovými entitami. Synergická tolerancia sa tak stáva 

nevyhnutnou súčasťou humánneho vývoja vzájomných vzťahov integrovaných 

spoločenských systémov v treťom tisícročí. K synergickej tolerancii sa proklamatívne 

prihlásila na začiatku 3.tisícročia Európska únia (Prehlásenie Európskej únie 

k tretiemu tisícročiu, v ktorom sa uvádza: Občania EÚ sú vzájomne zviazaní 

spoločenskými hodnotami, akými sú sloboda, tolerancia, rovnosť, solidarita a 

kultúrna rôznorodosť). To nič nemení na dejinnej skúsenosti, ktorú nasledujúcim 

generáciám v 17. storočí zanechal svetovo renomovaný pedagóg a filozof J. A. 

Komenský, ktorý svoje poznanie o vzťahoch medzi ľuďmi formuloval nasledovne: 

„V spoločnom jednota, v odlišnom sloboda a vo všetkom tolerancia a láska.“ 

(Komenský citován in Vencálek, 1998, s. 90)  

Takmer sa nedajú spočítať vedecké štúdie, ktoré poukazujú na skutočnosť, že 

progresívny rozvoj spoločnosti nie je možné redukovať len na ekonomickú a 

materiálnu úroveň, ale je potrebné zohľadňovať aj plejádu ďalších faktorov, ku 

ktorým patrí napr. kvalita medziľudských vzťahov, úroveň susedských vzťahov, 

medzigeneračná solidarita, komplexnejší záujem o človeka a nielen nazeranie na 

človeka, ako na ľudský zdroj, ktorý môže byť využitý. Ukazuje sa, že neobyčajne 

dôležitá je výchova k poznávaniu vývoja kohéznych síl a vzťahov v krajinnej sfére a 

nadväzujúce štúdium časopriestorových podmieneností rozvoja empatie, tvorby 

tolerancie a vzniku dôvery k sociálno-ekonomickým a kultúrno-spoločenským 

subsystémom kultúrnej krajiny. Preto práve v období globalizácie je nevyhnutné 

venovať zvýšenú pozornosť posilňovaniu rešpektu ku kultúrnym a ďalším 

diferenciačným znakom ľudskej pospolitosti. Preto by kultúrno-spoločenské procesy 

nemali byť vnímané a posudzované len z krátkodobých aspektov vplyvu ducha doby, 

alebo presnejšie "dobovej mienky", ale mali by byť odrazom dlhodobejších 

kohéznych vzťahov, s ktorými sa v krajine stretávame, a ktoré poznamenávajú a 

ovplyvňujú životy ľudí naprieč generáciami.  

Preto je potrebné vnímať aj kultúrno-spoločenskú dynamiku vo vzťahu k 

špecifickosti sociálneho priestoru v danom období. Ak územie vnímame v kontexte 

takto vnímaných súradníc, potom sa nevyhnutne musia k územiu viazať aj ľuďmi o 

ňom získané poznatky. A preto je možné aj prostredníctvom genia loci (regionis) 

zisťovať aj identifikáciu osôb s daným územím (miestom, regiónom, krajinou). 

Regióny, ktoré sú vnímané ľudskými entitami ako súčasti ich vlastných životov, 

potom nemôžu byť chápané ako prosté súhrny čiastkových štruktúr, ale musia byť 

vnímané vo vzťahu k významovým úrovniam týchto štruktúr, teda vo vzťahu k 

poňatiu a charakteru života ľudí. Preto som už pred tým uviedol: "Každé územie má 

pre ľudí na ňom žijúcim konkrétny význam a na základe harmónie v krajine 

uplatňujúcich sa racionálnych a iracionálnych síl sa ľudia rozhodujú, či chcú na 

danom území žiť alebo či ho radšej opustia. Človek neustále potrebuje pri meniacom 

sa vonkajšom, ale i vo svojom vnútornom prostredí, nachádzať zmysel reality svojej 

existencie na danom území, a teda aj zmysel existencie územia (regiónu) samotného." 

(Vencálek, 1998, s. 119-120) 
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Preto dnes nadobúdajú sociálno-kultúrne identity a kultúrno-spoločenské 

procesy doslova existenčný význam pre ďalší vývoj svetovej populácie a rozvoj 

čiastkových subkultúr sveta. Akékoľvek príkazy a snahy o univerzalizáciu mobility 

ľudských entít, vrátane schvaľovania nelegálnych migrácií a inštitucionálne 

vynucovanie prideľovania finančných dávok osobám, ktoré odmietajú prispôsobovať 

sa svojim spôsobom života  racionálnym a iracionálnym silám formujúcim genia 

miest (regiónov), vedú vo svojich dôsledkoch k entropickým zmenám v kultúrno-

spoločenských procesoch.  

Ak chceme vnímať krajinu (miesto, mikroregión, mezoregión, makroregión) 

ako územie charakterizované súborom mimoriadnych vlastností a významov, ktoré 

neopakovateľným spôsobom prepájajú objektívne a subjektívne hodnoty reality, 

potom je nevyhnutné upriamiť pozornosť na odhaľovanie "významových zhusteností" 

konkrétnych fenoménov či už prírodného prostredia, ako aj socioekonomického 

prostredia (výsledky hmotných ľudských činností), ale aj noosférického prostredia 

(výsledky nehmotných činností). Regióny sa potom stávajú či už nositeľmi historickej 

pamäti, ako aj dôležitými aspektmi ľudskej identity. Spoločenská realita konkrétnych 

miest a území tak zohráva nezastupiteľnú úlohu vo výchovno-vzdelávacích 

procesoch, zmyslom ktorých je smerovanie k harmonizácii vlastného vnútorného 

prostredia ľudí (inscape) s vonkajším krajinným rámcom (landscape). Na jednej 

strane sa tak vonkajšia podoba prostredia, v ktorom žijeme, premieta do ľudského 

vedomia, na strane druhej sa človek na základe konkrétnych činností stará o svoju 

dušu, najmä ak majú rozumové, zmyslové a duchovné poznania komplementárnu 

povahu. Preto v takto regionálne chápanom priestore postupne mizne individualita a 

zostáva pozvoľne sa premieňajúci  genius loci. Toto regionálno-kontextuálne 

uvedomovanie si kontinuity, sprevádzané rastúcou územnou identitou obyvateľov, 

vyúsťuje do širšej účasti ľudí na verejnom živote. V prípade, ak pripustíme, že pre 

celosvetový vývoj je omnoho významnejší fenomén "reciprocity vzájomných výhod" 

a nie atribút "vzájomnej konkurencie", potom narastá význam regiónov ako 

parciálnych častí integrovaných do celku, ale aj úloha samotných regiónov vo vzťahu 

k vývoju celku.  

Predseda Centra liberálnych stratégií v Sofii a stály vedecký pracovník 

Inštitútu humanitných štúdií vo Viedni, bulharský politológ Ivan Krastev (1965) ale 

vidí súčasnú realitu kriticky: "Svet, v ktorom žijeme, je stále prepojenejší, zato je však 

menej integrovaný, ... trhové mechanizmy a internet sú mocnými nástrojmi 

rozširujúcimi pole možností, ako sa individuálne realizovať, ale zároveň rozleptávajú 

sociálnu súdržnosť západných spoločenstiev. ... Vzniká svet založený na neustálom 

pretrhávaní väzieb. Je to svet, v ktorom sa toho dá hodne prežiť, ale ktorý sa nehodí 

k vytváraniu stabilnej identity a budovaniu vzťahov založených na vernosti." (Krastev 

citovaný in Geiselberger, 2017, s. 95) 

Dôraz na posilňovanie potreby štúdia genia loci (regionis) pre ďalší 

spoločenský rozvoj a tým aj kultúrno-spoločenské procesy sú stále významnejšie, 

pretože dôraz pri štúdiu genia loci (regionis) je spájaný s odhaľovaním myšlienkovej 

pestrosti, bohatstvom materiálnych i nemateriálnych ľudských artefaktov s celkovou 

vitálnosťou tých, ktorí danú krajinu obývajú. Prepájanie celospoločenského vedomia 
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a formovania celoplanetárnej noosféry tak nemôže vychádzať z jedného alebo 

niekoľkých byrokratických centier moci, ale musí procesne vznikať ako vzájomnosť 

genia loci regionálnych a národných dejín s geniom loci Európy a geniom planéty 

Zem. Genius loci je teda možné chápať ako súbor mimoriadnych vlastností a 

významov študovaných miest (území), ktoré neopakovateľným spôsobom prepájajú 

konkrétne ľudské činnosti s prírodným prostredím.  

Pokiaľ ale ide o spôsob a charakter ľudských činností v období absolútnej 

preferencie trhovo-ekonomických vzťahov v rozvoji globalizačných procesov 

majúcich kľúčový vplyv na formovanie organizácie a riadenia spoločenských 

štruktúr, potom je celkom relevantné, českým filozofom V. Bělohradským súčasné 

pripomenutie Marxovho pojmu general intellect. "Mal na mysli nezastaviteľný rozvoj 

schopností ľudí komunikovať, prepájať príčiny a následky, vidieť svoje konanie v 

historickom kontexte a vytvárať tak nielen materiálne, ale aj nemateriálne statky, 

akými sú umelecké a vedecké diela, alebo dôvera v spoluprácu, ktoré so spätnou 

platnosťou zvyšujú produktivitu práce za mzdu." (Bělohradský, 2017, s. 7) 

Ak chceme rozširovať cezhraničnú spoluprácu, a to nielen v prípade 

Slovenskej republiky a Ukrajiny, je nevyhnutné detailne poznať genézu územia a jeho 

štruktúru, dynamiku, funkciu a význam prihraničných území, priliehajúcich v rámci 

jednotlivých krajín ku štátnej hranici, v tomto prípade ku slovensko-ukrajinskej 

štátnej hranici. Je potrebné mať tiež na zreteli, že každá spolupráca (a teda aj tá 

prihraničná) sa uskutočňuje v konkrétnom čase. Je preto nutné mať, okrem detailných 

vedomostí o charakteristikách daného územia, aj podrobný prehľad o časových 

aspektoch rozvoja spolupráce, a to ako v minulosti, tak aj v súčasnosti a navyše vedieť 

odhaliť vízie, s ktorými vstupujú súčasní aktéri do vzájomnej spolupráce. Úspech 

alebo neúspech realizovanej spolupráce tak bezprostredne súvisí s vyššie uvedenými 

vedomosťami o časopriestorových vzťahoch a väzbách. Iba na tomto základe je potom 

možné rozvíjať efektívnu prihraničnú spoluprácu. Tá ale ešte stále môže nadobúdať 

celý rad podôb úspešnosti alebo neúspešnosti. Týmto katalyzátorom úspešnosti 

vzájomnej spolupráce býva úroveň dôvery medzi obidvomi partnermi. Na to, aby táto 

úroveň bola vyššia a tým aj výsledok vzájomnej spolupráce bol pre obidvoch 

partnerov efektívny, veľmi často nestačia len prosté zmluvné a právne dohody. Je k 

tomu potrebné omnoho viac. Predovšetkým vzájomná potreba chcieť spolupracovať 

a od začiatku spolupráce vnímať spoločný cieľ, ktorý by mal vychádzať zo vzájomnej 

prospešnosti pre obidve partnerské strany realizujúce danú spoluprácu.  

Ak budeme vnímať charakter cezhraničnej spolupráce nielen ako prostý 

výsledok dohôd a konania byrokratických štruktúr úradných aparátov zúčastnených 

krajín, potom je nevyhnutné, aby pri každej forme, spôsobe a charaktere vzájomnej 

spolupráce, boli rešpektované historicky generované skutočnosti, ovplyvňujúce 

existenciu a vývoj jednotlivých častí európskej krajiny. V tomto kontexte fenomén 

"hranice" vždy bol a mal by aj naďalej byť garantom pestrej európskej spoločensko-

priestorovej diferenciácie ľuďmi obývanej kultúrnej krajiny.  

Preto je v týchto učebných textoch kladený zvýšený dôraz na spoločenskú 

relevanciu samotného pojmu "hranica" v kontexte času. Nejde pritom len o vnímanie 

hranice v kontexte chronologickej funkcie času, ale súčasne je upozornené na posuny 
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vo vnímaní spoločenskej reality. Ide o posuny od kauzálneho ku kontextuálnemu 

vnímaniu reality, posudzovanie rýchlosti dynamiky spoločenských premien krajiny, 

alebo potrebu prekonávať hierarchické vnímanie štrukturálnych častí v spoločenských 

celkoch na prospech fraktálnej organizácie čiastkových štruktúr na báze vzájomnej 

výhodnosti pre všetkých partnerov zúčastňujúcich sa života v čím ďalej, tým viac, 

najrôznejšími sieťami prepájaného sveta. Veď už pred viac než dvomi desaťročiami 

slovenský geograf a prognostik prof. Ivanička uviedol: "Funkcia času ako stimulátora 

sa prejavuje v podpore a oživovaní existujúcich rastových mechanizmov, ale aj v 

zrýchľovaní tvorby nových rastových mechanizmov, ktoré v minulosti v danom 

systéme neexistovali. Úloha stimulátora sociálno-ekonomického rastu sa tesne spája 

s vlastnosťou sociálno-ekonomického systému preskupiť nielen svoje symbolické 

vedomie, ale aj svoje fyzikálne objekty, vytvárať nové a doterajším určovať nové 

funkcie." (1997, s. 43) 

V tomto kontexte potom aj funkčný región pôsobí ako stimulátor hraníc, 

avšak historicky podmienený trend rastúcej difúzie medzi rôznorodými spoločensko-

kultúrnymi alebo politicko-ekonomickými prostrediami, neznamená ich rušenie. 

Napriek tomu, že funkcia hranice sa mení, jej význam nezaniká. Naopak sa stáva 

výraznou súčasťou fungovania čiastkových súčastí v sieťovo prepojenej pozemskej 

ekumene.  

Dôraz na znalosť prostredia prináša so sebou nielen vedomosti o krátkodobo 

pôsobiacich vývojových aspektoch, ale predovšetkým o dlhodobo pôsobiacich 

kohéznych silách, uplatňujúcich sa pri snahách o synergické využitie vzájomnej 

spolupráce medzi štruktúrne diferencovanými časťami (nielen) pre rozvoj celku. Preto 

získava na spoločenskej významnosti fenomén genia loci (pôvodne označujúci 

všeobecnú plodnosť miesta), ktorý môže spoločnosť upozorniť na kľúčové väzby 

medzi človekom a nim  obývanou, alebo inak využívanou krajinou, a súčasne 

vyzdvihnúť tie samoregulačné mechanizmy, ktoré sú predpokladom úspešného 

rozvoja daných území.  

Prihraničná spolupráca v slovensko-ukrajinskom cezhraničnom regióne má 

nepochybne nezmerateľne veľký potenciál. Ten je determinujúci ako historicky 

vzniknutými, tak aj v súčasnosti novo generovanými kohéznymi vzťahmi. V rámci 

tohto učebného textu je predstavený aspekt genia loci drevenej sakrálnej architektúry, 

ako faktor, ktorý významne môže ovplyvňovať charakter a úroveň cezhraničnej 

spolupráce pri slovensko-ukrajinskej hranici.  
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Obr. 2: Kresba dužinatého kvetenstva hlúbovej zeleniny zvanej „karfiol“ (Brassica 

oleracea convar. botrytis) je príkladom v prírode sa vyskytujúceho fraktálneho 

členenia celku. Na prvý pohľad veľmi zložitá kresba členiaca dužinaté kvetenstvo 

karfiolu je generovaná opakovaným použitím seba podobných čiastkových kresieb. 

 

 




