
ČAROKRÁSNA PRÍRODA 

Zátišia prírody sa v každom ročnom období vyznačujú svojou jedinečnou symfóniou farieb. 

Každý kvietok, krík a stromček sa pestrie jedinečnou farebnou kompozíciou, ktorá je 

charakteristická len pre ten-ktorý druh.  

Farebné variácie  sa v kvetinových sieňach prírody menia v časovom horizonte dňa 

i roka. Aranžérka a scénografka príroda má v tomto smere veru neobmedzenú fantáziu. 

Farebnosť a vizáž kvietkov, kríkov a stromov dokáže v každom okamihu geniálne zosúladiť 

do úžasného výsledného obrázku s mimoriadnym vnútorným nábojom.  

Pestrejú paletu farieb ponúka sieň prírody počas jari. V marci okrášlia prírodné zátišia 

prví kvetinoví zvestovatelia vesny – snežienky, podbele, šafrany. Bieloba snežienok, žlť 

podbeľov či fialová farba šafranov lieči po dlhom zimnom období, ktoré je pomerne skúpe na 

farebnosť, moje z farebnej avitaminózy ubolené oči. Zo zimného spánku precitajú borovice, 

jedle, smreky, ktoré matný zelený odtieň odedze vymieňajú za svieži sýtozelený. V apríli 

zátišia prírody zakvitnú žltými prvosienkami, fialovými pľúcnikmi a bielymi veternicami. Do 

nového svetlozeleného šatu sa zaodievajú listnaté stromy, ktoré sa v tomto mesiaci prebúdzajú 

zo zimného spánku. Keď sa v prírode dostane k moci mesiac máj, v jej zátišiach rozkvitne 

najviac kvietkov. A hoci v zátišiach prírody kvitnú počas najkrajšieho mesiaca v roku stovky 

druhov kvetín, kríkov a stromov, farbami sa vôbec neprebíjajú. Farba jedného kvetinkového 

stvoreniatka sa neprekrýva s farbou iných, lež naopak, spolu vytvárajú geniálnu farebnú 

symfóniu májovej prírody. Fialové horce, modré zvončeky, snehobiele klinčeky naaranžuje 

pramatka príroda po skalných rímsach do úžasných kytíc, ktorých krása doslova vyráža dych. 

Nežné biele konvalinky, divotvorné žlté papučky a tmavomodré orlíčky kvetinárka príroda 

pekne vystaví ako vo výkladnej skrini kvetinovej siene bukového lesa.      

V letnej sezóne ponúka prírodná galéria tiež širokú škálu farieb. Kvietky 

najrozmanitejších tvarov a farebných kompozícií okrášlia lúky, stráne, úšusty i skalné bralá. 

Trsy sivastých plstnatých plesnivcov vedno s modrými zvončekmi a bielymi vankúšikmi 

kuričiek vytvárajú na skalných výklenkoch vápencového brala prenádherné kvetinové 

„bukrétky“. Lúky sa pestria bielymi kvietkami margarétok, žltými kozobradami, 

bledomodrými zvončekmi i červenkastými mečíkmi. V zátišiach lesa začínajú dozrievať lesné 

plody. Červeň líc jahôd či malín v pozadí s azúrovomodrou nebeskou báňou je taká 

podmanivá, že týmto lesným plodom nedokáže odolať žiadne živé stvorenie prírody.  



Slnečné lúče, prebleskujúce pomedzi poroztŕhanú oblačnú perinu, prekrásne 

šachovnicovito vysvieťujú letné zátišia prírody s lánmi zlatistého obilia, vysadeného na 

úbočiach pozdĺž vrstevníc v podmanivých obrazcoch v tvare pretiahnutých obdĺžnikov, 

lesíkmi, remízkami lemujúcimi obrobené políčka, stromoradiami pozdĺž potôčikov a riek. 

Obrázok akoby vystrihnutý zo zátišia nebeského raja.     

V lesných zátišiach je však najkrajšia jesenná kolekcia farieb, ktorú na svojej palete 

dokáže priam zázračne namiešať akademická maliarka príroda. Scénografka príroda dokáže 

v tomto období v lesnom prostredí pripraviť neobyčajne pôsobivú a štýlovo bezchybnú 

dekoráciu. Pani režisérka príroda sa proste predvádza jedinečným repertoárom veľkolepej 

inscenácie symfónie jesene. Listnaté stromy sa začnú parádiť, akoby sa chystali na nejakú 

svetoznámu módnu prehliadku alebo vychýrený lesný bál. A veruže je čo v tomto jesennom 

období v lese obdivovať. Nápady módnej návrhárky prírody v tomto smere nemajú na tomto 

pozemskom svete obdobu, fantázii sa predsa medze nekladú. Táto majsterka krajčírka sa 

nenecháva obmedzovať nijakými svetskými predsudkami. Každý strom vychádza z módneho 

salónu prírody a na lesnom móle sa potom predvádza v originálnom odeve s jedinečným 

strihom a farebnosťou. Od módnej návrhárky prírody vychádzajú hotové manekýnky 

a manekýni v modeloch šiat najnovšej jesennej kolekcie. Javoru ušila oranžový kabát, jaseň 

zaodela do sýtožltého zvrchníka, no a buku navrhla kostým s pôsobivým hrdzavým odtieňom. 

Kalina tiež predvádza najnovší model šiat najchýrnejšej módnej návrhárky prírody, ktorá ju 

zaodela do podmanivej jesennej róby z purpuru. Jemne nariasené šaty jej veru na jesennom 

plese v lesnej sále veľmi pristanú. Aj na spoločenských šatách jarabiny si módna dizajnérka 

príroda dala veru záležať. Badať na nich najnovšie trendy jesennej módy – diadém z rubínov 

v podobe sýtočervených plodov s oslňujúcimi žltooranžovými šatami tejto stromovej 

krásavice lesného pódia veľmi ladí. Týmto dvom pôvabným dámam robia garde dvaja 

gavalieri – smrekovec so zlatožltým frakom a smrek v elegantnom tmavozelenom smokingu.  

Tanečný parket, na ktorom scénografka príroda rozvinula perzský koberec utkaný 

z lanského lístia, sa začína postupne zapĺňať. Na jemných pavučinových vlákenkách, 

ponaťahovaných medzi korunami stromov, visia nad tanečným pódiom fascinujúce girlandy z 

listov brestov, bukov a javorov všetkých farebných odtieňov, ktoré tam pôsobivo naaranžoval 

jemný vánok. Osvetlenie v lesnej sále počas jesenného plesu stromov, predvádzajúcich sa 

v kostýmoch, o akých svet ľudí ani nechyruje, máva na starosti hlavný osvetľovač slniečko–

zlatoviečko. Tento osvedčený pomocník scénografky a režisérky prírody v jednej osobe 

ponúka celú škálu svetelných trikov a efektov. A tak sa na lesnom pódiu striedajú krátke 



prestrihy priesvitných sivastých závojov hmly s pôsobivými slnečnými pableskami, ktoré 

vytvárajú skutočne priam rozprávkovú karnevalovú atmosféru.  

Keď jesenné slniečko–zlatoviečko skúpe na teplé pohladenia, prebleskujúce zvedavo 

pomedzi kučery bielučkých obláčikov, bľusklo jedným laserovým lúčom na škoricové lístie 

mohutného buka–valibuka, rastúceho stáročia na stráni osamote bez konkurencie s konármi 

rozvetvenými doširoka na všetky strany a siahajúcimi až k zemi, v tom momente z neho 

vyšľahol bombastický ohňostroj, aký svet ešte nevidel, svetielkujúci všetkými farebnými 

variáciami. Podobný oku lahodiaci farebno-svetelný efekt vyčaroval slnečný lúč aj na 

zlatožltom javore s matuzalemským vekom, ktorý sa hrdo týčil k blankytnému nebu na 

horizonte strmého končiara. Slniečko–zlatoviečko ďalšími lúčmi pozažíhalo prekrásne 

vianočné prskavky na hlohoch, kalinách a šípkach. Začalo sa vrcholné číslo v úžasnej 

farebno-svetelnej kúzelníckej šou, ktorú na veľkom javisku zvanom jesenný listnatý les 

zinscenovala majsterka nad majsterky v čarovaní – kúzelníčka príroda. Pódium 

stredoeurópskej prírody v októbri patrí vskutku grandióznemu defilé pitoreskného 

karpatského listnatého lesa.                    

Keď po dlhotrvajúcom daždivom počasí začnú z lesnej hrabanky vystrkovať hlávky 

hubové stvoreniatka, interiér lesa nasiakne typickou hubovou vôňou. Každá huba má svoj 

špecifický tvar, sfarbenie a vôňu, podľa ktorých dokáže skúsený odborník určiť, akému druhu 

tá-ktorá plodnica patrí. Červené muchotrávky, zelené plávky, oranžové rýdziky, fialové 

pôvabnice, či hnedé hríby vyzdobia lesnú hrabanku do podmanivej krásy, ktorá povznáša 

dušu človeka k nedostupným výšinám nebeského časopriestoru.       

Farebnosť prírody nie je chudobná ani v zimnom období. Umelecký majster zvaný 

mrázik dokáže prírodniny pod rúškom tmavej chladnej noci nalíčiť do nevídanej krásy. Suché 

steblá tráv, ktoré odolali náporom jesenných vetrov, kríky a stromčeky postriebri jemnou 

inovaťou a naaranžuje v zátišiach prírody priam rozprávkovú scenériu. Jedličku povedľa 

jarčeka zaodeje do najkrajších, jemne nazberkaných svadobných šiat. Pavučiny nasplietané 

medzi vetvičkami jedličkovej nevesty, ktoré roztopašná meluzína nepotrhala, okrášli tento 

čarodejník ľadovými kryštálikmi a vykúzli z nich drahocenné šperky nevídanej krásy. 

Z nenápadného trsu ostrice pri močiari naaranžuje tejto stromčekovej neveste najkrajšiu 

svadobnú kyticu. Pri pohľade na jedličku, vystrojenú módnym dizajnérom mrázikom na 

sobáš, mi v podvedomí znie slávnostný svadobný pochod...       



K fascinujúcim úkazom na scéne prírody v zimných mesiacoch patrí padanie 

snehových vločiek z poroztŕhaných oblakov, pomedzi ktoré sa na tento jav zvedavo pozerá 

zapadajúce slniečko–zlatoviečko. Snehové vločky sú umelecké výtvory majstra mrázika 

najúžasnejších geometrických tvarov. Krása a dokonalosť mozaikovej symetrie, akú dokáže 

vymodelovať tento ľadový umelec, pohládza dušu a vynáša ju vysoko nad oblaky, kde sa tieto 

šesťuholníkové dekorácie rodia. Pri modelovaní snehových vločiek majster mrázik veru 

poriadne popúšťa uzdu svojej fantázii, nijaké dve z miliárd týchto jeho umeleckých diel nie sú 

totiž úplne rovnaké. Snehové vločky tíško padajúce z načuchraných oblakov to je veľkolepé 

defilé nekonečného množstva variácií tvarov šesťcípych hviezdičiek a stromčekov.    

Človek sa odrazu ocitne akoby v inom, priam nadprirodzenom časopriestore. V žltých 

lúčoch slniečka–zlatoviečka blikajúce snehové vločky vyzerajú, akoby sa z neba na zem 

trúsili dajaké zlaté drahokamy... Slnečné lúče prechádzajúce kryštálovými útrobami 

snehových vločiek sa lámu a čarujú z nich ligotavé šesťcípe hviezdičky.  

Rozprávku v skutočnom svete možno zažiť naozaj iba v zátišiach pramatky prírody, 

kde sa odohráva v každom okamihu nekonečné množstvo rozprávkových  príbehov. Je len na 

nás, či dokážeme ešte vôbec vniknúť do dejov takýchto rozprávok a či ich neprehliadneme, 

súc oslepení svetskou krásou a výdobytkami vedy a techniky, a zostanú nám tak neviditeľné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


