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The concept of the landscape is not unambiguous. Conception of this notion can be based 
in two different ontological starting points. The first way leans on the category of the thing 
and the related notions. The second way is based on the category of process and the related 
notions. Difference between the two conceptions is deep and it projects to various levels of 
significance. The generál tendency to overlook the difference and to blend both conceptions 
into a syncretic notion "landscape” is paradoxical.

ÚVOD

S definíciou krajiny nie sú problémy, ak sa uspokojíme s ostenzívnou definíciou. Bez 
väčších problémov možno ukázať na objekt, ktorý máme na mysli, keď vyslovíme slovo 
"krajina". Problémy sa \^ak objavia, keď chceme ísť ďalej a povedať, čo pod slovom 
"krajina" rozumieme, keď krajinu chceme definovať pomocou pojmu. Ak chceme medzi 
krajinu-objekt (reálnu krajinu) a krajinu-slovo vložiť krajinu-pojem (vedeckú ideu, 
ktorá by jednak osvetlila povahu krajiny-objektu, ideu, pomocou ktorej by sme krajine 
rozumeh, a jednak ktorá by slovu "krajina" dala adekvátny význam) tak narazíme na 
značné problémy, ktoré spočívajú v tom, že pojem "krajina" možno koncipovať rôznym 
spôsobom. Jestvujú aspoň dva spôsoby. Prvý spôsob sa opiera o kategóriu veci a pojmy 
6 ňou späté. Druhý spôsob sa opiera o kategóriu procesu a pojmy s ňou späté. Výsledkom 
sú dva odlišné obrazy alebo pojmy krajiny. Na každom z nich ukazuje krajina inú tvár.

Rozdiel medzi oboma pojmami - hoci referujú k tomu istému objektu - je hlboký. 
Premieta sa do viacerých významových rovín. Paradoxom je, že jestvuje akási všeobecná 
tendencia tento rozdiel prehliadať a zlučovať oba pojmy do jedného. Vzniká tak 
synkretický obraz krajiny, v ktorom sa prelína nezlučiteľné, ktorý je nejasný a nezro
zumiteľný.

Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.
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Naším cieľom je pokúsiť sa odlíšiť oba prístupy, odlíšiť obe tváre krajiny a spoznať 
tak ich vzájomný vzťah. V krátkej štúdii sa to dá iba načrtnúť. V prvom rade chceme 
preto iba upozorniť na existenciu tohto problému a predovšetkým ho formulovať, nie 
definitívne riešiť.

KRAJINA AKO SÚBOR VECÍ

Pojem "krajina" možno koncipovať pomocou kategórie "veci". Tento spôsob pohľadu 
na krajinu vyjadril v prvej polovici minulého storočia možno ako prvý C. Ritter, keď o 
nej vraví ako o "vecami vyplnenom priestore" [42] . Tento postoj ku krajine pretrváva 
dodnes ako určitáphilosophia perennis.

Pod "vecou" treba rozumieť telesá tvorené rôznymi druhmi látky či hmoty, ktoré sú 
nositeľmi celého radu vlastností. Uvedené poňatie "veci" je blízke významu, aké má toto 
slovo v hovorovom jazyku. Skúsenosť s "vecami" tvorí tiež veľkú časť našej každodennej 
skúsenosti. O "veciach" nevraví iba naša každodenná skúsenosť a hovorová reč, ale s 
"vecami" sa zaoberá i klasická fyzika.

V krajine sa nachádzajú rôzne "veci". Vecou sú horniny, plášť zvetralín, sutiny, terasy, 
niva, pôda. Rieka, jazero, potok sú vecou práve tak ako vzdušná masa. Vecami sú 
rastliny, zvieratá, ľudia práve tak ako domy, cesty, fabriky a pod.

Aby sa krajina dala chápať ako "vecami naplnený priestor", do množiny vecí treba 
zaviesť poriadok, t.j. klasifikáciu. Množinu vecí je potrebné utriediť podľa vzťahu 
podobnosti do tried. Všeobecné princípy klasifikácie aplikovah jednothvé empirické 
vedy na oblasti svojho záujmu. Geológia, geomorfológia, pedológia, biológia a celý rad 
ďalších vied vypracovah svoje klasifikácie, ktoré sú nevyhnutnou pomôckou pri 
interpretácii krajiny. Pri vytváraní obrazu krajiny ako "vecami zaplneného priestoru", 
prenášame tieto klasifikované súbory vecí do krajinného priestoru, ktorý má v tomto 
momente podobu a funkciu prázdneho kontajnera schopného prijať tieto veci. Je to 
proces, v ktorom jednothvé triedy tej-ktorej klasifikácie lokalizujeme do krajinného 
priestoru. Je to proces, v ktorom vzniká mapa a z klasifikácie sa stáva legenda k mape. 
Výsledkom sú dva navzájom k sebe referujúce systémy tried. Jedným je legenda, druhým 
mapa. Oba vravia o tých istých súboroch vecí, ale každý iným spôsobom.

Na obr. 1 je znázornená abstraktná schéma takejto mapy a legendy. Za premenné 
A-F možno dosadzovať rôzne súbory vecí. Možno za ne dosadiť rôzne horniny, 
geomorfologické formy, pôdne typy alebo rastlinné spoločenstvá, obyvateľov, sídla, atď. 
Výsledkom sú bežne známe geologické a ďalšie mapy. Za premeimé A-F možno 
dosadzovať aj zložitejšie súbory vecí. Možno za ne dosadzovať geoekologické typy 
krajiny, formy využitia zeme a pod. Napriek iba načrtnutému širokému spektru možných 
obsahových rozdielov je v pozadí určitá spoločná schéma reprezentovaná uvedenou 
mapou a legendou. V starších štúdiách [46] sme ju nazvah schémou vecí.
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Načrtnutý obraz krajiny si možno ľahko overiť v teréne. Možno vojsť do reálnej 
krajiny a tam overovať pravdivosť mapy, zisťovať, či sú jednotlivé veci lokalizované tam, 
kde to znázorňuje mapa. To, o čom vraví takáto mapa, možno v reálnej krajine vidieť.

— A
m

•—B 
— C

'12
— D

t

Obr. 1. Schéma vecí. 1 -x,y - priestorové súradnice, 2-t- časová súradnica, 3 - A.B.C.D - veci (rôzne horniny, 
alebo rôzne typy pôd, alebo rôzne formy reliéfu a pod.), 4 - Ti, Tii, Tiz - triedy vecí, klasifikácia, 5 - Ds - 
hranice - medzery medzi vecami, 6 - Dt - hranice medzi stavmi.

možno na to poukázať. V tomto zmysle je načrtnutý obraz krajiny evidentný. Evidentný 
sa nám zdá aj preto, že takýmto spôsobom sme naučení vidieť, že takýto pohľad sa nám 
zdá celkom samozrejmý a jediný možný. Opak je však pravdou. Pokúsime sa ukázať, že 
zdanlivo prostý proces vkladania utriedených vecí do prázdneho krajinného priestoru 
je dosť zložitý intelektuálny proces, ktorým sa koncipuje špecifický pojem krajiny a že 
tento zdanlivo samozrejmý obraz je v skutočnosti veľmi problematický. Na obr. 1 sa 
vyskytujú triedy vecí v dvoch zoskupeniach - jednak v legende, jednak v mape. Aby sa 
mapa dala pomocou legendy čítať, je nevyhnutné, aby medzi jednotlivými triedami v 
legende s ich zobrazením v mape bol vzťah identity. Táto identita však nie je úplná. 
Trieda "A" v legende nie je úplne identická s triedou "A" na mape. Identita je čiastočná, 
rozdiely značné.

Jednothvé pojmy legendy majú štruktúru predikátových pojmov, vravia o veciach ako 
nositeľoch vlastností. Možno to vyjadriť formulou P(a), ktorú čítame: "a" má vlastnosti 
"P". Obsah týchto pojmov je určený okruhom vlastností, ktoré sa na veci viažu. Neurčený 
je rozsah týchto pojmov, ktoré nie sú lokalizované, nie je určená ich veľkosť ani tvar. 
Možno povedať, že nemajú žiadne priestorové vlastnosti. Dôsledne abstrahujú od 
priestoru, ležia kdesi mimo neho.

Legendu ako celok možno tiež chápať ako pojem. Tento pojem má štruktúru systému 
tried, ktorý určitým spôsobom (podľa vzťahu podobnosti) usporadúva jednothvé prvky 
legendy, ale na rozdiel od mapy ich obsahovo neobohacuje.

Jednothvé pojmy legendy majú svoje ekvivalenty v mape. Po premietnutí do priestoru 
(do mapy), sa v^ak čiastočne menia. Mení sa ich sémantika a syntax. Zachovávajú si 
všetky vlastnosti, ktoré mah v kontexte legendy. V kontexte mapy však získavajú 
vlastnosti nové. V rámci mapy získavajú svoju lokalizáciu, tvar i veľkosť. Až v kontexte 
mapy sa stávajú vecami v pravom slova zmysle, t.j. útvarom, ktorý je tvorený určitou
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látkou a ktorý zaberá určitý priestor. V tejto konkrétnejšej podobe ich budeme nazývať 
areálom.

Areál je v porovnaní s ekvivalentným pojmom v legende obsahovo bohatší. Okrem 
nepriestorových vlastností, ktoré vyjadruje legenda, má i vlastnosti priestorové. 
Pozornosť obrátime na ne. Sú to lokalizácia, veľkosť a tvar areálu. Z hľadiska syntaxe 
sú to vzťahové pojmy. Určené sú vzťahmi k systému priestorových súradníc (k poludní
kom a rovnobežkám). Zaujímavá je ich sémantická stránka, ktorá je určená povahou 
súradnicového systému. Systém priestorových súradm'c, ku ktorému sa areály vzťahujú 
(do ktorého sú "veci" lokalizované), je nehybný, konštantný a jediný. Priestor, ktorý je 
týmto súradnicovým systémom vytvorený, má charakter kJasického absolútneho priesto
ru. Lokalizácia areálu v tomto priestore je jednoduchou lokalizáciou. Pojem jedno
duchej lokalizácie (simple location) sme prebraU od N.A. Whiteheada [50, 51]. 
Jednoduchá je v tom zmysle, že areál je presne tam, kde je. Lokalizovaný je jediným a 
presným vzťahom k súradniciam. Niet alternatívnej lokalizácie. Vzťah areálu k súradni
ciam má charakter jednoduchého priradenia. Nemá charakter interakcie medzi areá
lom a priestorom. Podobne jednoducho sú určené i tvar a veľkosť areálu. Tieto 
priestorové vlastnosti sú reprezentované hranicou areálu, ktorú možno kresliť i chápať 
ako čiaru jednoznačne a presne, t.j. jednoducho lokahzovanú.

Mapa ako celok je systémom, ktorýje zložený z rovnakých prvkov ako legenda. Mapa 
a legenda sú však napriek rovnakým prvkom odlišné systémy. Odlišujú sa kompozíciou. 
Legenda usporadúva svoje prvky podľa vzťahu podobnosti, je klasifikáciou. Mapa ich 
usporadúva inak. Má odlišnú sémantiku a syntax. Sémantickú stránku mapy tvorí vzťah 
susedstva. Mapa nevraví o podobnosti prvkov (to je funkciou legendy), ale vraví o ich 
priestorovom usporiadaní, o tom, ako navzájom susedia. Nevraví o podobnosti vecami 
zaplneného priestoru, 2Je vraví o jeho rozdieloch, o jeho diferenciácii. Podáva nám 
krajinu ako priestorový útvar podobný mozaike. Jednothvé prvky mozaiky tvoria areály, 
priestory zabrané nejakou látkou. Tieto sa k sebe správajú ako veci, ako navzájom 
nepriepustné útvary, telesá. Jedinou formou susedstva medzi takýmito prvkami je vzťah 
disjunkcie. Presne tak, ako sa skladajú kamienky v mozaike, takže ich možno považovať 
za tzv. stavebné kamene mapy. Vzťah priestorovej disjunkcie reprezentuje syntaktickú 
stránku mapy.

Načrtnuté sémantické i syntaktické vlastnosti mapy sú skoncentrované do pojmu, 
ktorý sa v legende vôbec nevyskytuje. Je to priestorová hranica medzi areálmi. Susedstvo 
medzi areálmi je priestorovou disjunkciou, hranica leží medzi susediacimi areálmi, je 
to miesto, kde niet žiadneho areálu, kde je prázdno, priestorom, kde nieto vecí, alebo 
vlastností spätých s nejakjhn druhom látky. Hranica medzi areálmi má charakter medze
ry. Hranice tohto typu robia z pojmu "krajina" diskontinuálnypriestorový útvar. Krajinný 
priestor prestúpený sieťou hraníc medzier je výrazným diskontinuom. Hranice-medzery 
nie sú však celkom bez vlastností. Majú vlastnosti priestorové.

Prázdnota, ktorú do obrazu krajiny vznášajú hranice medzi areálmi, sa nedá odstrá
niť, teda zaplniť vecami. Kategória veci nie je jednoducho schopná preklenúť diskonti-
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nuitu krajinného priestoru. Ak krajinný priestor zaplníme vecami, preniknú do neho i 
hranice-medzery. Priestor ako prázdnota je síce hmotnými vecami vytláčaný, ale vždy 
zostáva zachovaný na hraniciach medzi nimi. Inými slovami - diskontinuita krajinného 
priestoru sa nedá z obrazu krajiny vytvoreného na základe kategórie veci odstrániť. 
Obrazne povedané, hranica v podobe prázdna kráča v pätách "veci" ako jej tieň. Hranica 
v podobe medzery resp. prázdna je pojmom, ktorému v skutočnosti, v teréne, nič 
nezodpovedá. Tento pojem je pravdepodobne hlavným "kameňom úrazu" krajiny, 
chápanej ako súbor vecí. Odstrániť diskontinuitu krajinného priestoru možno iba 
prostredníctvom kategórie priestorového procesu. Túto kategóriu však nemožno 
"zakomponovať" do obrazu krajiny vytvoreného na základe kategórie veci. Je to zásadne 
iný obraz krajiny.

Mapa zložená z areálov sa vždy vzťahuje (explicitne alebo imphcitne) k určitému 
obdobiu. Vyjadruje stav územia v určitom čase. Areál začlenený do tohto vzťahu je 
datovaný. Sémantická stránka datovania je závislá od povahy času, ku ktorému sa areál 
vzťahuje. Na základe akejsi "tichej dohody" plynúcej z celkovej intelektuálnej klímy 
chápeme čas ako nezvratný tok znázorňovaný šípkou. Podľa tejto dohody jestvuje iba 
jediný univerzálny a konštantný, ničím neovplyvniteľný a nezávislý čas. Je to klasický t.j. 
absolútny čas. Datovanie areálu vo vzťahu k absolútnemu časuje jednoduché datovanie. 
Je to jednoznačný a presný vzťah k časovej súradnici, je to vzťah jednoduchého prira
denia, nie interakcie. Alternatívne datovanie nejestvuje.

Možno zostrojovať sériu máp, ktoré zachytávajú to isté územie v rôznych obdobiach. 
Takáto séria máp vyjadruje transformáciu daného územia, zmeny v jeho priestorovej 
diferenciácii. Každý areál, ako aj celá mozaika areálov sa dostáva do pohybu. O aký 
druh pohybu tu však ide? Medzi jednotlivými mapami série sú medzery, obdobia 
prázdne, neurčené. Pohyb od jednej mapy k druhej je diskontinuálny, deje sa "skokom". 
Je to sled fixných nepohybhvých obrazov. Je to pohyb, ktorý poznáme z kina. Nepo
hybujú a nemenia sa obrazy, ale pohybuje sa fUm. H. Bergson [4] vraví o pohybe, ktorý 
sa podobá pohybu spôsobenom premietačkou "cinematographom". Nepohybujú sa 
areály, nemení sa mozaika priestoru, ale jediné, čo plynie, je čas. Medzery medzi 
jednothvými mapami možno zmenšovať, nie však odstrániť. Časová diskontinuita je 
neoddehteľná od obrazu krajiny koncipovanom na základe kategórie "veci". Preklenúť 
časovú diskontinuitu možno iba na základe kategórie procesu. Pojem krajiny vytvorený 
na základe kategórie veci je plný diskontinuít. Krajina je priestorom, ktorýje zaplnený 
vecami, no napriek plnosti je to priestor diskontinuálny. Veci, ktoré sa v ňom 
nachádzajú, sú navzájom izolované, neinteragujú. Tento diskontinuálny priestor nie je 
statický, veci v ňom sa premiestňujú a menia. Medzi jednothvými stavmi však niet súvisu, 
čas "plynie" diskontinuálne, skokmi. Diskontinuitu obsiahnutú v tomto obraze krajiny 
možno preklenúť prostredníctvom kategórie "procesu".
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KRAJINA AKO PROCES

Krajinu možno interpretovať aj prostredníctvom kategórie procesu. Počiatky také
hoto postoja možno hľadať prinajmenSom u A. von Humboldta, ktorý chápe krajinu 
ako "Totalcharakter einer Erdgegend" [42], Túto svoju základnú predstavu upresňuje 
A. von Humboldt takto: ..."bereits frúher beobachtete Fakten miteinander in 
Verbindung zu bringen, statt sich mit isoherten Fakten zu beschäftigen, selbst wenn 
diese neu sind" [8]. Na Humboldtovu predstavu naväzuje von Rosenkranz, keď vraví, že 
krajina je lokálnym systémom, ktorý vzniká prekrížením prírodných a humánnych 
procesov [42], A napokon J. Schmidthúsen [42] definuje krajinu takto; "die Gestalt eines 
nach den Totalcharakter als Einheit begreifbaren Geosphärenteiles von geographisch 
relevanter Grôssenordnung".

V pozadí uvedených citátov stojí predstava interakcie (spojenia, prekríženia), ktorá 
sa odohráva v priestore určitej veľkosti (lokálny systém, relevante Grossenordnung, 
Erdgegend) a ktorá v tomto priestore vytvára určitý celok (totalitu, systém, Gestalt, 
Einheit). Pokúsime sa ukázať, že pri koncipovaní pojmu "krajina” možno vychádzať z 
predstavy priestorovej interakcie či priestorového procesu. Začneme jeho abstraktnou 
podobou.

Pod procesom budeme rozumieť interakciu medzi dvoma rôznymi miestami či 
oblasťami. Interakcia spôsobuje, že zmena v oblasti "a" vyvolá zmenu v oblasti "b" a 
naopak (obr. 2). Pod výrazom "rôzny" sa skrýva rozdiel v lokalizácii oblastí. Tento rozdiel 
je mčitou vzdialenosťou medzi oblasťami "a" a "b". Túto vzdialenosť proces-interakcia 
překlenuje. Zjednocuje dve rôzne oblasti do jedného celku, potláča diskontinuitu 
priestoru v prospech jeho kontinuity. Proces teda nie je bezrozměrným "bodovým 
útvarom, ale má určitú veľkosť, priestorovú dimenziu. Je to útvar, ktorý je neho
mogénny, vnútorne štruktúrovaný. Pre tieto priestorové vlastnosti ho možno nazývať 
poľom. Pole je nielen diferencovaný priestorový útvar, ale je i útvarom nedeliteľným. 
Nemožno izolovať časti poľa a pritom pole zachovať. Mohh by sme vravieť o poli ako o 
"individuu", keď toto slovo používame v jeho pôvodnom význame, teda vo význame 
"nedeliteľný". Rovnako by sme mohli vravieť o poh ako o totahte.

To, čo sme dosiaľ povedali o priestorovom procese, sa dá vyjadriť formulou p = R 
(a,b). Čítame ju takto; Rôzne oblasti "a" a "b" interagujú na spôsob R a vytvárajú tak 
priestorový proces, resp. pole P. Možno to vyjadriť aj inak. Pole priestorového procesu 
P je systém zložený z interakcie R a prvkov "a" a "b". Priestorovosť uvedenej formule 
možno v elementárnej podobe vyjadriť Euler-Venovým diagramom (obr. 2). Prvky 
systému sú vyjadrené ako priestorové triedy "a" a "b". Vzťah R je vyjadrený základnými 
logickými vzťahmi medzi triedami. Pole P je vyjadrené ako pole vzťahu R.

Priestorový proces - tak ako sme ho definovali - sa deje na určitú vzdialenosť. Je to 
vzdialenosť, ktorá delí oblasti "a" a "b". Keďže predpokladáme, že tento proces prebieha 
v konkrétnom priestore (krajine), prenos zmeny medzi oblasťami nemôže byť okamžitý, 
ale bude určitý čas trvať (obr. 2). V týchto riadkoch vravíme o "zmene i o trvaní". Treba
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*)

A B

Obr. 2. Priestorové štruktúry. 1 - symboly A.B.C.D... označujú oblasti, 2 - symbol Roznačuje interakciu medzi 
oblasťami, 3 - symbol P označuje pole interakcie, procesu. 2a. Elementárny priestorový proces. 2b. Variácie 
vzťahu oblasť-pole (prvok-systém). 1 - autonómia navzájom nezávislých oblastí, 2 - značne autonómne oblasti 
tvoria nevýrazné pole, 3 - symbióza, autonómia oblastí a totalita poľa sú v rovnováhe, 4 - totalita poľa 
dominuje nad autonómiou oblastí, 5 - fúzia, totalita poľa bez autonómie oblastí. 2c. Variácie topologických 
vzťahov oblasť-pole. 2d. Variácie geometrických vzťahov oblasť-pole.
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upřesnit’, na čo sa tieto výrazy vzťahujú. To, čo sa mení, sú oblasti "a" a "b". To, čo trvá, 
je interakcia R, spôsob, ako sa oblasti menia, ako interagujú. Zmeny oblasti "a" a "b" sú 
koordinované. Koordinované sú vzťahom R, jeho formou. Tento vzťah je tým, čo trvá, 
vytvára určité fixné pozadie, na ktorom sa odohrávajú zmeny oblastí. (Trvanie vzťahu 
R je relatívne, je trvaním iba vo vzťahu k premenlivejším oblastiíun). Ak chceme 
priestorový proces ako koordinovanú zmenu, potom séria zmien oblastí "a" a "b", ktoré 
prebehli podfa určitého vzťahu R, patria do jedného časového útvaru, t.j. do celku, ktorý 
budeme nazývať etapou. Priestorový proces nie je teda "bodovým", momentálnym 
útvarom na časovej osi, ale spája, překlenuje skupinu takýchto "bodov", momentov do 
jedného celku. Potláča diskontinuitu času v prospech jeho kontinuity. Etapa je dife
rencovaný, ale nedeliteľný útvar - indivíduum. Nemožno izolovať časti, momenty etapy 
a etapu zachovať.

Úvahy o elementárnom procese možno zhrnúť. Proces překlenuje, zjednocuje 
jednak rôzne oblasti, jednak rôzne momenty. Je jednak priestorovým celkom - "poľom", 
jednak časovým celkom - "etapou". Je útvarom, ktorý má jednak priestorovú, jednak 
časovú dimenziu. Tieto dimenzie možno a aj treba odlišovať. Nemožno ich však oddeliť 
bez toho, aby proces nezanikol. Platí tu výrok H. Minkowského "Nobody has never 
noticed a plače except at a time, or a time expect at a plače" [49]. Aj v tomto zmysle je 
proces indivíduom, nedeliteľným časopriestorovým útvarom, totalitou. Totalitu tohto 
druhu možno nazvať "udalosťou", keď týmto slovom prekladáme termín event N.A. 
Whiteheata [50,51].

Na niekoľkých miestach sme zdôraznili nedeliteľnosť, individuahtu či totalitu proce
su. Túto nedehteľnosť treba chápať v dvoch odlišných významových rovinách, v rovine 
faktickej a v rovine pojmovej. Možno izolovať časti procesu v teréne (nejakým zásahom). 
Výsledkom je zánik konkrétneho procesu - udalosti. Možno izolovať časti procesu v 
myšlienkovom procese. Znamená to abstrahovať od väzieb medzi časťami a skúmať ich 
izolovane. Výsledkom je, že pojem "proces-udalosť" sa nám stratí zo zorného poľa. To, 
čo skúmame po takejto abstrakcii, nie je proces, ale jednotlivé rigidné veci. To, čo 
zaniklo, je pojem procesu. K deštrukcii pojmu "proces" vedie aj názor A. Hettnera [19], 
aby geografia študovala priestor a história čas.

Dosiaľ sme vraveli o procese pomerne abstraktne. Definovali sme ho 
prostredníctvom "interakcie" a "oblastf'. Oba pojmy zostávah dosiaľ neurčené. Túto 
neurčenosť - analytická neurčenosť v zmysle V. Filkorna [13] - sa pokúsime odstrániť, 
posunúť pojem procesu do konkrétnejšej podoby. Priestorová interakcia znamená 
pohyb zjednej oblasti do inej oblasti, znamená premiestňovanie. Premiestňovať sa môže 
materiál, energia, rôzne vlastnosti, vzťahy i hodnota. Možno by bolo správne postupovať 
ako E. Ackerman [1] a pod pojem "prenosu informácif zahrnúť veľmi široké spektrum 
prenosov. Čo sú napokon "oblasti", ktoré vstupujú do interakcie? Aký je rozdiel medzi 
areálom (priestorovým útvarom opísaným v predošlej kapitole) a oblasťou?

Rozdiel je možno nenápadný, ale dôležitý. Tento rozdiel tvorí vlastne jadro našej 
štúdie. To isté konkrétne územie mpžno interpretovať dvojako, ako areál aj ako oblasť.
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Areálom sa stáva, ak je opísané podTa formuly: P (a). Čítame: areál "a" má vlastnosť 
(vlastnosti) "P". Môže to byť vlastnosť ako "tvrdosť", "úrodnosť", "priepustnosť" atď. Sú 
to proste vlastnosti vecí, ktoré sa v areály nachádzajú. To isté územie môže byť 
interpretované ako oblasť. V tomto prípade je však opísané elementárnou formulou: R 
(a,b). Čítame: oblasť "a" interaguje s oblasťou "b" na spôsob R. Znamená to prenos 
(materiálu, energie, vlastností, hodnôt atď). medzi oblasťou "a" a oblasťou "b", resp. 
skutočnosť, že oblasti "a" a "b" sú procesom R zjednotené do celku. Rozdiel medzi 
areálom a oblasťou možno tiež vyjadriť inak. Areál je územím, ktoré je chápané ako 
nositeľ pasívnych vlastností. Oblasť je naproti tomu chápaná ako územie, ktoré je 
nositeľom aktívnych vlastností vstupujúcich do interakcie s vlastnosťami susednej 
oblasti.

Načrtnutý pojem priestorového procesu môže byť východiskom pri konštrukcii 
mapy. Takáto mapa je znázornená na obr. 2. Písmená A, B, C... označujú oblasti, resp. 
poha procesov (pri zložitejších, hierarchicky organizovaných útvaroch je rozdiel medzi 
oblasťou a polom rozdielom v hierarchii). Jednothvé abstraktné obrazce na mape 
možno napĺňať rôznym konkrétnym obsahom. Môžu to byť procesy hydrologické, 
geomorfologické, pedologické, klimatické i biologické. Každý z nich má určitý priesto
rový prejav, vytvára určitý "pattern" či pole. Hydrologické bazény vytvárajú veľmi zložité, 
zreteľne hierarchicky organizované priestorové útvary [16]. Tieto bazény možno chápať 
aj ako poha geomorfologických procesov. Na stráňach sa nachádzajú rôzne poha, 
zreťazenia, catény geomorfologických procesov. Zreťazenia, catény vytvárajú i pedo
logické procesy. Pojem catény, ako aj predstavy blízke tomuto pojmu možno nájsť v 
celom rade prác [15,16,20,25,26,27,28,29,30,33,38,39,40,47,48]. Rôzne priestorové 
obrazce vytvárajú i klimatické procesy, či už vo forme klimatických zón alebo mezo- či 
mikroklimatických javov. Pojem "ekoton" vraví zase o zreťazení ekologických procesov 
[23]. Podobne aj morfoštruktúry, hráste, priekopové prepadliny a pod. sú poľom 
vytvoreným určitým zoskupením interagujúcich blokov a krýh. Nielen prírodné, ale aj 
sociálne a ekonomické procesy vytvárajú podobné priestorové štruktúry, poha. Rôzne 
formy sietí charakterizujú vzťahy medzi mestom a zázemím, medzi sídlami rôznych 
hierarchických úrovní. Organizácia práce na pohach, doprava, ako aj iné forny komu
nikácie, to všetko sú procesy, ktoré majú svoje charakteristické priestorové prejavy [10, 
16,52]. V týchto riadkoch nám nejde o úplný výpočet možností interpretácie načrtnutej 
schémy mapy. Chceh sme len poukázať na to, že pri tejto interpretácu nie sú rozdiely 
medzi fyzikálnymi, biologickými a sociálno-ekonomickými procesmi dôležité.

O objektívnosti obrazu krajiny načrtnutom na obr. 2 sa možno presvedčiť v teréne. 
Aj tento obraz možno vidieť. Ťažisko v tomto procese videnia sa \^ak výrazne presúva 
z roviny vizuálneho procesu do roviny procesu intelektuálneho. Bezprostredne možno 
v teréne spravidla vidieť iba určité fragmenty poľa, iba stopu po poh v podobe určitého 
"patternu", či priestorovej štruktúry. Mnohé procesy vytvárajú poha, ktoré sa iba nevý
razne prejavujú v nejakej priestorovej štruktúre či v štruktúre, ktorá by dlhšie trvala. 
Takéto poha ťažko vidieť ale možno ich namerať (ako aj hydrologické i geomorfologické
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procesy a ďalšie). Etapa sa v teréne dá vidieť zriedka. Je to predovšetkým intelektuálna 
konštrukcia, menej je to vizuálne viditeľný jav. Na obr. 2 etapa nie je znázornená. 
Znázornené sú tu len polia ako statické útvary. Znázornené polia sa však môžu meniť, 
otvárať voči iným poliam a pod. Môžu sa správať ako pulzujúce útvary [14,47,48]. Túto 
ich časovú dimenziu \šak nie vždy možno vidieť. Možno ju vidieť pri katastrofických 
procesoch, akými sú lavíny, zosuny, povodne a pod. Aj mnohé zo sociálnych a ekono
mických procesov sú dostatočne rýchle, aby mohh byť postřehnuté vizuálne. Ak však 
chceme v teréne identifikovať určitý proces (ako pole i ako etapu), tak na to treba použiť 
celé spektrum vedeckých metód ako pozorovanie, meranie, indukciu, dedukciu atď.

Schematický obraz krajiny vytvorený pomocou kategórie procesu si zaslúži 
podrobnejšiu analýzu. Aj tento obraz krajiny sa skladá z mapy a legendy. Rozdiel medzi 
mapou a legendou je však menší ako pri prvom obraze. Symboly legendy, ako aj ich 
ekvivalenty v mape sú priestorovými útvarmi a symbolizujú "priestorový proces". Symbo
ly legendy majú však iba topologické vlastnosti. Ich priemety na mape majú aj vlastnosti 
geometrické, konkrétny tvar, veľkosť, lokalizáciu.

Pojem "proces" je z hľadiska syntaxe zreteľne vzťahovým pojmom. Túto jeho stránku 
sme prebrah pomerne podrobne pri jeho definícu. Teraz sa venujeme niektorým 
sémantickým aspektom tohto pojmu. Oblasť má kvahtatívne inú lokalizáciu ako areál. 
LokaUzácia areálu je jednoduchá, jednoznačne určená vzťahom k súradniciam. Loka
lizácia oblasti nie je jednoduchá. Okrem vzťahov k súradniciam sa oblasť nachádza aj v 
iných priestorových vzťahoch. Oblasť je súčasťou poľa, je lokalizovaná v poh. Loka
lizovaná je v sieti priestorových závislostí, do ktorých je vpletená. Určiť lokalizáciu 
oblasti znamená preto určiť jej lokalizáciu v rámci týchto priestorových väzieb, t.j. 
nelokalizovať ju iba vo vzťahu k súradniciam, ale aj vo vzťahoch k pólu, v ktorom sa 
nachádza, k oblastiam, s ktorými interaguje. Ak dochádza y rámci etapy k zmene 
interakcií, potom dochádza k zmene polohy oblasti v rámci nového poľa. Je to pohyb, 
ktorý sa môže diať celkom nezávisle od jednoduchej lokalizácie oblasti, lokahzácie 
vzhľadom k súradnieiam.

Medzi lokalizáciou oblasti a jej povahou je tesná závislosť. Povaha oblasti závisí (do 
určitej miery) od jej lokahzácie. Oblasť je súčasťou poľa, prvkom priestorového systé
mu. Toto postavenie oblasti možno eharakterizovať parafrázou výroku L. Bertalanffyho: 
oblasť "a" vo vzťahu R’ nie je totožná s oblasťou "a" vo vzťahu R (originál pozri v 6. str. 
55). To znamená, že charakter oblasti je veľmi variabilný, mení sa podľa príslušnosti k 
tomu alebo onomu poľu. Pole sa skladá z oblastí, oblasť je v tomto zmysle stavebnou 
jednotkou poľa. Nie je to však rigidná stavebná jednotka, ale jednotka variabilná, 
plastická. Je to základný rozdiel oproti areálu z prvého obrazu. Rovnakým spôsobom 
by sme mohh uvažovať o variabihte oblasti v závislosti od jej začlenenia v rôznych 
etapách a v rôznych vývojových trendoch. To znamená, že datovanie nie je jednoduché. 
Je to však pomerne náročný a neobvyklý spôsob uvažovania. Cestu, ktorou by sa mohol 
uberať, naznačuje E. Jantsch [21] v kapitole "Die Feinstruktur der Zeit" (obr. 3).
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Obr. 3. Štruktúry času. 1 - symbol P označuje pole priestorového procesu, 2 - indexy m,p, b, označujú min č, 
prítomné a budúce pole, 3 - šípky označujú transformáciu poľa (niektorej jeho črty znázornenej na obr ). 
3a. Deterministická štruktúra. Šípky symbolizujúce transformáciu minulého, prítomného poľa na r le 
budúce sa nevetria. 3b. Nedeterministická štruktúra. Transformácia poľa má ráz vetvenia, t.j. môže pr< 
hať rôznym spôsobom. Jestvujú dva základné typy vetvenia. Buď sa rôzne polia zlievajú do jedného, a o
sa jedno pole diferencuje na rôzne polia. Obe vetvenia sú komplementárne. 3d. Prahy. Reťazce transformucií 
sú prerušené. Buď stráca význam pre prítomný stav ("strata pamäti") alebo prítomný stav neanticipuje žiadnu 
konkrétnejšiu budúcnosť.
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Hranica oblasti je kvalitatívne odlišná od hranice areálu. Možno ju znázorňovať 
čiarou, no nemožno ju chápať ako čiaru. Tým, že oblasť je v interakcii s inou oblasťou, 
prekračuje vlastne svoju hranicu. Interakcia túto hranicu nezmazáva, ale překlenuje. 
Takáto hranica diferencuje, ale neoddeľuje, neizoluje. Nie je diskontinuom - medzerou. 
Hranice v rámci poľa sú překlenované priestorovou interakciou. Pole je kontinuálnym 
priestorovým útvarom. Analogicky to platí i o čase. Priestorový proces překlenuje i 
jednotlivé momenty. "Tok času" je v rámci poľa kontinuálny. Proces napokon nezma
záva, ale překlenuje i rozdiel medzi priestorom a časom, je nedehteľným časopriesto
rovým útvarom, touto svojou črtou výrazne anticipuje pojem "udalosti", event. v 
ponímaní A.N. Whiteheada [50,51]. Hranicu oblasti si možno predstaviť ako "aureolu" 
pokrývajúcu všetky okolité interagujúce oblasti, ktorá však pulzuje podľa toho ako sa 
mení pole procese (porovnaj "prehension" N.A. Whiteheada). Obraz krajiny načrtnutý 
prostredníctvom procesov bude vravieť predovšetkým o priestorovo-časovej kontinuite 
krajiny.

Viackrát sme zdôraznih, že proces je časopriestorové indivíduum, že je to útvar 
nedehteľný. Zdôraznením individuahty v zmysle nedehteľnosti vynikne istá podobnosť 
medzi priestorovým procesom a "regiónom". Napriek tejto podobnosti procesu dačo 
chýba tomu, aby sme ho mohh nazvať regiónom, resp. regionálnym procesom. Je príliš 
jednoduchý, elementárny.

Dosiaľ sme vraveh o elementárnom procese. Charakterizovcdi sme ho dvoma 
dimenziami, priestorovou a časovou. Tieto dimenzie sme však neurčili. Ostáva nám 
povedať, aká veľká je krajina, aké má dimenzie, inými slovami treba určiť, čo je 
"geograficky relevantná veľkosť", na ktorú sa odvoláva J. Schmithúsen v už spomenutom 
citáte. Dimenzie procesu kolíšu vo veľkom rozpätí. Na jednom konci stupnice sú veľké, 
globálne dlhodobé procesy. Na druhom konci sú malé, lokálne, okamžité procesy. 
Veľmi zaujímavá je poloha "medzi". Práve sem treba asi lokalizovať krajinu. Proces, 
ktorý leží medzi globálnym a lokálnym procesom, nazveme procesom regionálnym. 
Voľbou tohto názvu chceme pripomenúť fakt, že slovo "krajina" je takmer identické s 
latinským "regio" (pozri Troll [45]).

Veľmi stručne a vo veľmi hypotetickej polohe načrtneme teraz predstavu regiónu, 
predstavu krajiny chápanej ako región. Kompozícia regiónu je výrazne asymetrická tak 
v čase, ako aj v priestore. Región je začlenený do väčších časovopriestorových útvarov 
(procesov) ako ich časť. Je v nich obsiahnutý. Spojený je s nimi sieťou extravertných 
väzieb. Menšie časovopriestorové útvary (procesy) sú v regióne obsiahnuté ako jeho 
časti. S nimi je spojený sieťou introvertných väzieb. Asymetria tejto kompozície spočíva 
v rozdieloch medzi extrovertnými a introvertnými väzbami (pozri práce D. Nira [31,32]. 
Extravertnými väzbami je región začlenený do veľkých, súvislých časovopriestorových 
útvarov, resp. rozsiahlych "globálnych" procesov s dlhodobými trendmi, "veľkými" 
"geologickými" cyklami. Dominuje tu minulosť a budúcnosť. Tieto veľké priestory majú 
"pamäť", nesú stopy minulých udalostí. Budúcnosť je základným trendom zreteľne 
anticipovaná. Lokalita a prítomnosť nemajú význam. Pohltené sú veľk5hni priestormi a
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trendmi. Extravertnými väzbami je región začlenený do dokonale kontinuálnej štruktúry 
veľkých časovopriestorových útvarov.

Introvertné väzby spájajú región s malými časovopriestorovými útvarmi. Je to sféra, 
kde platí "hic et nuns" (teraz a tu). Lokalita a prítomnosť dominujú. Prebiehajú tu 
procesy lokálne "bodové" a krátkodobé, okamžité. Pamäť týchto priestorov je mini
málna. Budúcnosť nie je anticipovaná. Susedstvo a následnosť tu nemajú význam. 
Roztrhané sú na "prach" lokalít a okamžikov. Introvertnými väzbami je región spätý s 
diskontinuálnymi časopriestorovými útvarmi. Jedinou formou ako si udržať postavenie 
medzi veľkými a malými procesmi, je neustály balans. Región balansuje medzi dlho
dobými globálnymi a krátkodobými lokálnymi procesmi. Týmto balansovaním región 
vzniká, udržuje sa a vyvíja ako špecifická časovopriestorová štruktúra, ktorá vstupuje do 
extravertných a introvertných väzieb s kontinuálnymi a diskontinuálnymi časo
vopriestorovými štruktúrami. Je to štruktúra komponovaná na vzťahu "ani, ani... aj, aj". 
Nemá ani charakter veľkých kontinuálnych, ani malých krátkodobých časopriesto
rových štruktúr, ale má určité črty aj jedných aj druhých štruktúr.

Regionálny proces trhá a čiastočne ruší dokonalú kontinuitu veľkých časopriesto
rových štruktúr. Trhá súvislý "globálny” priestor. Vytrháva a izoluje z neho istú časť, kde 
je vplyv susedstva uvoľnený, a kde je zoslabený diktát veľkých trendov, diktát pamäti a 
anticipácie. Zároveň tu zosilňuje vplyv malých diskontinuálnych časopriestorových 
štruktúr, vplyv lokálnej a momentálnej situácie.

Regionálny proces však zároveň pôsobí opačne. Čiastočne ruší diskontinuitu malých 
časopriestorových štruktúr a zjednocuje izolované lokality do územných celkov, nesúvi
siace momenty do súvislých trendov. Zosilňuje väzbu na suseda, ako aj väzbu na 
minulosť a budúcnosť.

Balansovaním si región zachováva svoju identitu - trvá. Vyhýba sa hrozbám "zvnútra", 
hrozbám rozpadu na "prach" diskontinuálnych lokalít a momentov, ako aj hrozbám 
"zvonku", hrozbám rozplynutia sa v kontinuu globálnych priestorov a veľkých trendov. 
Balansovaním si zachováva určitú mieru autonómie - vďaka nemu trvá. Región je útvar 
pružný, pohyblivý. Je to proces, ktorý má charakter pulzovania, určitý časopriestorový 
rytmus. Ztuhnutie znamená zánik regiónu.

Krajina - región - nie je teda "vec", ani zložitý súbor "vecf, aleje to určitý proces, t.j. 
regionálny časopriestorový rytmus. Krajinu nemožno hľadať ani v malých lokálnych 
priestoroch a momentálnych javoch, ani vo veľkých globálnych priestoroch a trendoch, 
ale treba ju hľadať "medzi" týmito krajnosťami. Dá sa povedať, že krajina sa nachádza 
na povrchu Zeme, ale nie vždy a všade.

Región si balansovaním zachováva svoju identitu - trvá. Zjednocuje lokalitu a glóbus 
je v tomto zmysle totahtou. Táto vlastnosť je "Totalcharakter einer Erdgegend".
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ZAVER

Načrtli sme dva obrazy krajiny. Prvý vychádza z kategórie "veci". Na tomto obrážeje 
krajina interpretovaná ako priestor zaplnený rôznymi hmotnými telesami - vecami. 
Priestor, ktorý "patrí" k veciam, priestor, ktorý môže byť nimi zaplnený, priestor, ktorý 
je schopný veci prijať, je kvalitatívne prázdny, klasický, absolútny priestor. Čas, ktorý 
"patrí" k veciam, čas v ktorom sa veci môžu premiestňovať a meniť je klasický, kvali
tatívne prázdny, absolútny čas. Trojica kategórií - vec-absolútny priestor-absolútny čas 
- tvorí určitý celok. Tento celok možno (v myslení) rozložiť na časti, možno izolovane 
uvažovať o veciach, o absolútnom priestore, o absolútnom čase. Ak však uvažujeme o 
lokalizácii vecí a o datovaní vecí, potom túto operáciu s vecami môžeme urobiť iba v 
absolútnom priestore a čase. V tomto zmysle uvedená trojica vecí tvorí jednoliaty celok: 
ak jedna z trojice kategórií prenikne do nášho myslenia, "pritiahne" za sebou i zvyšné 
dve.

Druhý obraz krajiny vychádzal z kategórie "procesu". Aj k tejto kategórii patrí určitý 
priestor a určitý čas. Je to relatívny alebo konkrétny priestor a čas. Nie sú to samostatné, 
od procesu nezávislé kategórie. Proces je časopriestorový útvar, od ktorého nemožno 
abstrakciou izolovať jeho priestorové, ani jeho časové charakteristiky. Táto druhá 
trojica kategórií je v myšlienkovom procese nedeliteľná. Ak začneme rozmýšľať v 
kategórii procesu, nevyhnutne budeme rozm^ľať aj v kategóriách konkrétneho, rela
tívneho času a priestoru.

Aký rozdiel odlišuje oba systémy kategórií, ako aj oba obrazy krajiny vytvorené na 
ich základe? Pre náuku o krajine majú oba systémy funkciu "skrytej filozofie" alebo 
"paradigmy" v zmysle T. Kuhna [22]. Tento rozdiel je zreteľne vyjadrený v prácach 
filozofov. Mohli by sme o ňom vravieť, ako o dvoch základných spôsoboch alebo 
modusoch myslenia, používajúc termín N.A. Whiteheada [50, 51], ktorý podfa našej 
mienky vyjadril tento rozdiel vo všeobecnej filozofickej rovine najzreteľnejšie a 
najhlbšie. Tento anglický filozof odlíšil dva základné spôsoby myslenia. Rozdiel medzi 
nimi vyjadril ako rozdiel medzi "mechanizmom" a "organizmom" (aby nevznikol dojem, 
že tento spôsob myslenia možno uplatniť iba v biológii, snáď by bolo vhodnejšie hovoriť 
o "organizácii"). Prvý klasický spôsob myslenia narába s abstraktnými kategóriami 
absolútneho času a priestoru a s materiálnymi vecami. Oproti stojí spôsob myslenia, 
ktorý N.A. Whitehead nazval "filozofiou procesu". Jedným zo základných kategórií tohto 
spôsobu myslenia je "udalosť" (event.). Udalosť nie je ani bodom na časovej osi, nie je 
ani bodom v priestore. Udalosť má určité priestorové i časové rozmery, sú to vzťahy k 
minulosti i budúcnosti, ako aj vzťahy k okoliu a susedom. Pre tieto vzťahy nie je 
lokalizácia udalosti jednoduchou lokalizáciou (simple location) ale je "lokalizáciou 
inde", lokalizáciou v rámci zložitej dynamickej siete vzťahov. Udalosť možno chápať aj 
ako "prehenziu" (prehension), ako neustály proces zjednocovania, spájania bodov a 
okamihov do jednoty. Takto chápaná udalosť je pulzujúcou entitou s nejasnými hrani
cami, ktoré ju spájajú jednak s jej vnútornou, jednak s vonkajšou realitou. Z tohto
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stručného náčrtu vyplýva, že pojem "proces" v predchádzajúcej kapitole bol vedome 
koncipovaný v súlade s filozofiou procesu N.A. Whiteheada. Platí to nielen o 
elementárnom procese, ale aj o procese regionálnom, o regióne. Tento pojem možno 
predovšetkým interpretovať ako "udalosť". V geografickej literatúre sa tomuto poňatiu 
veľmi blíži koncepcia Dov Nira [31,32]. Domnievame sa, že filozofia N.A. Whiteheada 
a mnohé jeho idey, by boli vhodným filozofickým základom pre geografiu.

Podobným smerom sa uberajú aj úvahy H. Bergsona [4, 5]. Na rozdiel od N.A. 
Whitedeada však oddeľuje čas od priestoru. Pre geografa sú jeho úvahy o priestore - 
vraví o ňom ako o protiklade k času - málo užitočné. Veľmi podnetné sú však jeho úvahy 
o čase, najmä rozdiel medzi "trvaním" a pohybom cinematografu. Ide práve o ten rozdiel, 
ktorý sme chceli načrtnúť medzi časom v prvom a druhom obraze krajiny.

Rozdiel medzi oboma základnými spôsobmi myslenia v rámci biológie rozoberá 
Woodger [53], ktorý sa v mnohých dôležitých pasážach odvoláva na N.A. Whiteheada. 
Snaha prekonať klasický spôsob myslenia sa zreteľne prejavuje i v mnohých moderných, 
synteticky orientovaných myšlienkových prúdoch, ktoré sú známe ako štrukturalizmus 
[34] a teória všeobecných systémov [6, 7]. V poslednom čase sa tieto snahy koncentrujú 
okolo synergetiky, dissipatívnych štruktúr či novej teórie evolúcie [18,21].

Tendencie, ktoré sa snažia nahradiť klasický spôsob myslenia myslením, v ktorom 
má centrálne postavenie pojem "proces" jestvujú i v geografii. Sú formulované zväčša 
implicitne, nejestvujú už i v explicitnej podobe. Výrazným medzníkom v tomto pohybe 
bola práca W. Bungeho [10]. Nájsť adekvátny pojmový aparát - to boljeden z cieľov 
"geografických syntéz" rozvíjaných na našom ústave [24,46]. O súčasnom pohybe v tomto 
smere vravia viaceré práce [17,18, 35, 36].

Aká je situácia v náuke o krajine? V prácach o krajine (pozri zoznam literatúry) 
nájdeme oba spôsoby myslenia. Nájdeme tu krajinu chápanú ako "priestor zaplnený 
vecami", ale aj krajinu v podobe procesu-totality. Deliaca čiara medzi týmito dvoma 
koncepciami však neprebieha tak, aby sme mohli zreteľne oddeliť dve rôzne "školy". 
Nemožno na jednu stranu dať práce a autorov, ktorí patria k jednej "škole", a na druhú 
stranu členov druhej "školy". Deliaca čiara je lokalizovaná inak. Prebieha - obrazne 
povedané - "cez" jednotlivých autorov, cez jednotlivé práce. Z tohto pohľadu asi "čistá" 
práca o krajine nejestvuje. V každej práci je pravdepodobne niečo z C. Rittera a niečo 
z A. Humboldta (presnejšie z tradícií vyjadrených v už uvedených citátoch).

Analyzovať jednotlivé práce z tohto hľadiska by bolo iste užitočné a zaujímavé. 
Vyžadovalo by to však samostatnú štúdiu. Preto sa tu obmedzíme na celkom všeobecné 
poznámky: Vo väčšine prác o krajine prevláda v proklamatívnej rovine, v kapitolách, 
kde sa formulujú ciele a problémy náuky o krajine, obraz krajiny-procesu (krajiny 
totality, krajiny systému a pod.). Tento obraz si zachováva často prevahu aj v teoreticky 
zameraných úvahách. Ako sa však myslenie o krajine zapĺňa empirickým obsahom, 
pozvoľna nadobúda prevahu obraz krajiny zaplnenej vecami. Je to tichý, nenápadný, 
spravidla neuvedomelý proces, voči ktorému nie je myslenie geografov dostatočne 
imúnne. Spravidla nám chýba dostatočná logická disciplína vedomá reflexia vlastného
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myslenia, ktorá by udržala naše myslenie v čistej podobe, ktorá by bránila tomu, aby do 
neho prenikli nevhodné cudzorodé termíny a pojmy. Je to práve nedostatok takejto 
"imunity", ktorý umožňuje, aby do textov o krajine postupne prenikali termíny i pojmy, 
ktoré viac alebo menej výrazne gravitujú k obrazu krajiny zaplnenej vecami. Tieto 
cudzorodé termíny postupne rozkladajú a zahmhevajú želaný obraz krajiny-procesu. 
Nebezpečenstvo a zotrvačnosť tohto rozkladného procesu je znásobovaná významom 
tradície, tradičného myslenia, ktoré všade vidí veci v absolútnom priestore a čase.

Cieľom našej štúdie bolo ukázať rozdiel medzi dvoma možnými spôsobmi myslenia 
o krajine. Na záver chceme zdôrazniť, že nech je tento rozdiel medzi nimi akokoľvek 
hlboký, nie je to rozdiel medzi pravdivou a nepravdivou interpretáciou krajiny. Oba 
obrazy sú rovnako pravdivé, objektívne. Možno povedať, že v krajine jestvujú práve tak 
veci, ako aj procesy. Rozdiel spočíva v inom. Obraz krajiny načrtnutý prostredníctvom 
kategórie veci je empirickým a abstraktným obrazom, ktorý dôsledne abstrahuje od 
súvislostí, interakcií. Reprezentuje našu bezprostrednú skúsenosť s krajinou, ktorá však 
vďaka nášmu klasickému vzdelaniu a výchove je sprostredkovaná abstraktnými kate
góriami veci, absolútneho času a priestoru. Obraz krajiny načrtnutý prostredníctvom 
kategórie procesu je konkrétnym, teoretickým obrazom. Reprezentuje tú našu skúse
nosť s krajinou, ktorá stojí na konci, nie na začiatku vedeckého poznávania. Je to 
skúsenosť s krajinou v celej je šírke a komplexnosti, skúsenosť, ktorú môže sprostredko
vať iba poznanie krajiny spočívajúce na adekvátnej teórii, na predpoklade, že krajina je 
procesom, udalosťou.
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Ján Urbánek

LANDSCAPE - A THING OR A PROCESS?

The concept "landscape" can be conceived differently. There exist at least two ways. The first one leans 
on the categoiy of "things" and the related categories, the second is based on the category of process and 
the corresponding categories. As a result we háve two quite different notions, two ontologically different 
forms of the landscape - a diptych.
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Under a "thing" we may understand the bodies consisting of various substances. These things - bodies 
possess numerous properties. Landscape then appears as a set of various things - bodies. It is composed of 
the rocks, water, soil, air, organisms, humans, etc. These things can be classified. A classified set of things 
can be carried over into the landscape that represents in this operation an empty Container (absolute space) 
able to "také in" the things - bodies. Through this process originates a map and classification of things 
transforms into the map legend (Fig. 1). The notions of legends háve their equivalents in the map. Their 
identity is partial, and the differences considerable. The structure of the notions of the legend is that of 
predicative concepts. Their content is determined by a set of non-spatial properties. The extent is not 
defined. After the projection into a map the notions of the legend acquire a new content. While they conserve 
the non-spatial properties they attain in addition spatial properties - localization, size and shape. They 
become areas. Their spatial properties can be denominated simple. Localization of areas is determined by 
a single exact relation to the systém of coordinates. There are no altematives to localization. It is a simple 
localization as expressed by N. A. Whitehead [50,51]. Simple in the same sense are the shape and the size 
of the areas. The frontier between the areas is a spatial discontinuity. It is a space without properties - a gap. 
So viewed a landscape is a discontinuous spatial formation. The spatial discontinuity is an integrál part of 
the image of the landscape as a set of things. It can be bridged over only by means of the categoiy of process. 
Map of areas included into a certain relation to time is dated. To the image of the things not only the absolute 
space but also an absolute time belongs. The overall intellectual climate evokes the image of absolute time 
represented by an arrow. Dating be means of such time is simple dating - it is an exact unambiguous relation 
of time axis, there exists no alternativě dating. A series of maps representing the same territories in different 
periods can be made. This series reflects the movement of the areas, their "changes" in "time". But it is a 
discontinuous movement, trough a jump from one map to another. It is a sequence of motionless pictures. 
The areas do not move. The only moving thing is time. It is a motion known from motion pictures. The 
pictures do not move, film is moving. This kind of motion in a generál level is treated by H. Bergson (4). 
Time discontinuity is inseparable from the image of landscape conceived on the basis of the categoiy of 
"thing".

It can be bridged over only by means of the categoiy of "process". The concept of landscape can be 
conceived also on the basis of the category of process. Under the process - in its elementaiy form - interaction 
between two different places or regions must be understood (Fig. 2). Interaction causes that the change in 
the region A is carried over to the region B and vice versa. The expression "different" means different 
localization of the regions. This difference is the certain distance between the regions. Interaction bridges 
over this distance, it unites two different regions into a indivisible whole, individual. It suppresses the 
discontinuity of the space in favour of the continuity. Process is not a "point", but it disposes of a certain size, 
and spatial dimension. It can be denoted field. Spatiality of the field in simple elementaiy form may be 
expressed by an Euler-Venn diagram. Interaction occurs within a certain distance. Therefore it lasts for 
certain time. Process is not a moment, it is a phase. It unites a group of moments, or "points" on a time axis 
into one indivisible whole. It suppresses the discontinuity of time in favour of continuity.

In the concept "process" the space and time are distinguished but not divisible. A statement "Nobody 
has ever noticed a plače except at a time, or a time except at a plače" [49] is in force here. Totality of this kind 
can be called "event" as expressed by N. A. Whitehead [51,52). Finally, for the saké of clear interpretation 
of the concept process, the significance of the word "interaction" must be determined. Interaction uniting 
different regions is a broadly comprehended movement. Materiál, energy, properties, relations, values, etc. 
can be moved. Thus the concept of interaction implies a very broad spectrum of concrete processes i.e. 
hydrological, geomorphologjcal, geological, climactic, biological as well as various sociál, economic and other 
processes. Concepts like "catena","nodal region", "network", "ecoton" and similar are by their significance 
veiy close to the above outlined abstract concept "process".

The picture of landscape too, created on the basis of the categoiy of process consists from legend and 
map. Difference between the elements of the map and those of the legend is smaller than on the first picture 
of the landscape. Also the symbols of the legend as well as their equivalents in the map are time-spatial 
formations - "events". Symbols of legend háve only topological properties. Their projections into the map
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possess besides geometrie properties, concrete shape, size, localization. Localization of the individual 
regions in the map is not simple (in the above quoted sense). Besides the relation to spatial coordinates, the 
region is situated also in other spatial relations. It is a part of field, it is localized in the field. It is localized 
in the network of spatial interactions, it is ”woven’ into it. To determine localization of the regions means 
to determine their localization within this network. Change of interaction is aceompanied by the change of 
the position of the region. Analogically neither the size, nor the shape of the region are simple.

To the first picture of landscape, based on the category of ’thing” pertain the absolute space and absolute 
time. To the second picture based on the category "process" relativc space and relative time belong. What 
is the difference that makes possible to distinguish both Systems of categories, both pictures of the landscape 
created on their basis? For the science on landscape both Systems háve a funetion of "hidden philosophy" 
or "paradigm". The difference is expressed in the work of philosophers. It was clearly expressed especially 
by N. A. Whitehead [51,51] who discems two basic modes of thinking. Various modem eurrents of thought 
like structuralism [34], theory of generál Systems [6,7] synergetics and new theory of evolution [18, 21] are 
synthetically oriented to this difference. Tendencies to replace the classic way of thinking by a thinking 
focused on the concept of process, exist also in geography [10,24,46,17,18,35,36]. We can find both ways 
of thinking, both pictures of landscape also in the landscape science. The course of the division line between 
the two conceptions though does not facilitate an easy and defmite division of both "schools". Its course 
takes plače - metaphorically said - through the individual authors, through the individual works. From this 
point of view there is no "pure" work on landscape.

The difference between the two pictures of landscape is not a difference between the true orfalse picture 
of landscape. It is a difference between the more shallow or deeper, more adequate picture, concept of 
landscape.

Fig. 1. Scheme of things
1. x, y - spatial coordinates: 2. t - time coordinate
3. A. B. C. D - things (various rocks or different types of soil, different forms of relief, etc.)
4. TI, Tll, T12 - classes of things, classification
5. Dl - frontiers - gaps between the things
6. Dl - frontiers between the States 
Fig. 2. Spatial structures
1. Symbols A. B. C. D... denote regions
2. Symbol R denotes interaction between the regions
3. Symbol P denotes field of interaction, process 
2a. Elementary spatial process
2b. Variation of the relation region-field (element-system)

1 - autonomy of mutually independent regions
2 - considerably autonomous regions form dráb field
3 - symbiosis, autonomy of regions and totality of field are balanced
4 - totality of field dominates over the autonomy of the regjon
5 - fusion, totality of field without autonomy of regions 

2b. Variations of the topological relations region - field 
2c. Variations of geometrical relations region-field
Fig. 3. Structures of time
1. Symbol P denotes the field of spatial process
2. Indices m, p, b denote past, present and future fields
3. Arrows denote transformation of field (some of its features represented in Fig. 2)
3a. Deterministic structure. Arrows symbolizing transformation of the past, present field to the future field 
are not bifurcated
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3b. Non-deterministic structure. The character of the transformation is that of bifurcation i.e. it can proceed 
in various ways. There are two basic types of bifurcation. The different fields can either fuse into one or one 
field is differentiated to various fields. Both bifurcations are complementaiy.
3c. Thresholds. Chains of transformations are intemipted. Iť either loses the significance for the present 
State ("loss of memoiy") or the present state does not anticipate any concrete future.

Translated by H. Contrerasová
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