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ABSTRAKT  
Pohľad človeka na krajinu, jej potenciál a prírodné hodnoty sa v priebehu tisícročí výrazne menil. 
V praveku a v staroveku predstavovala príroda pre človeka hlavne miesto, na ktorom musí existovať 
a zdroj obživy. Krásy prírody, ich hodnotu a význam prírodného dedičstva si začal uvedomovať až 
hodne neskoro. Tieto zmeny v nazeraní na prírodu veľmi citlivo odráža umenie a kultúra. Zaujímavo 
sa vyvíjajú aj názory na ochranu prírodného dedičstva, od náboženských po sekulárne, od vedeckých 
po ideologicky podložené postoje. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: príroda, prírodné dedičstvo, umenie, ochrana prírody 
 
ABSTRACT  
Man's opinion about the landscape, its potential and natural values has changed significantly over the 
millennia. In prehistoric times and antiquity, nature was mainly a place for man to exist and a source 
of livelihood. He began to realize the beauty of nature, their value and the importance of natural 
heritage very late. These changes in the view of nature are very sensitively reflected by art and the 
culture. Opinions on the protection of the natural heritage, from religious to secular, from scientific to 
ideologically based attitudes, are also developing interestingly. 
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ÚVOD 
 

Naša doba sa odlišuje od všetkých predchádzajúcich dějinných období tým, že budúcnosť nemožno 
predvídať na základe doterajších skúseností. 19. a 20. storočie, charakteristické rýchlym vedecko-technickým 
rozvojom, prinieslo okrem početných pozitívnych skutočnosti aj závažné negatívne javy, ku ktorým patria aj 
problémy ekologického charakteru a problémy životného prostredia [1] „Odhliadnúc od toho do akej miery je 
súčasná situácia spôsobená antropickou činnosťou, nemožno poprieť, že vyššie uvedené problémy obsahujú 
početné prvky morálnej povahy“ [2]. Súčasný životný štýl je podľa názoru mnohých ekológov neudržateľný, 
pretože predstavuje riziko zničenia prírodných hodnôt a sebazničenia našej civilizácie [3]. 

Ochrane prírody musí nutne predchádzať záujem o jej hodnoty. Záujem o prírodu prešiel v priebehu 
ľudských dejín zložitým vývojom, od vzťahu človeka k prírode len ako ku zdroju potravín a surovín, 
respektívne od úplného nezáujmu o ňu ako o estetickú hodnotu až po súčasný obdiv k prírodným výtvorom, 
ktorý sa stal súčasťou (hlavne západnej) civilizácie. Ako upozorňuje Ferguson [4], „civilizácia sa týka 
rovnako laboratórií vedcov ako manzárd umelcov. Týka sa rovnako vlastníctva pôdy ako scenérie krajiny.“ 
Stále možno medzi pohľadmi na krajinu nájsť postoje, zohľadňujúce výlučne ekonomické faktory ako aj 
postoje obdivného uctievania prírody. Medzi týmito krajnými postojmi existuje široká paleta najrôznejších 
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názorov.  
Ochrane kultúrneho dedičstva sa v ostatných desaťročiach zaslúžene venuje zvýšená pozornosť. 

V tieni tejto pozornosti sa, žiaľ, často stráca dôraz, ktorý by bolo vhodné vynaložiť aj na ochranu prírodného 
dedičstva. Prírodné dedičstvo na rozdiel od kultúrneho je výsledkom podstatne dlhodobejších procesov a jeho 
deštrukcia je zvyčajne menej nápadná avšak nevratná. Dezintegrované bralo nemožno opraviť ako zničenú 
fasádu domu, odvodnenú mokraď je mimoriadne ťažké (až nemožné) uviesť do pôvodného stavu (ktorý je 
napokon tiež len výsledkom dynamickej rovnováhy). 

Na druhej strane existuje celý rad názorov na potrebnosť takýchto krokov a hlavne na formu, ktorou 
by sa táto ochrana mala uskutočňovať. 

 
 
PRÍRODA A KRAJINA OČAMI ČLOVEKA 
 
Pravek 
 
 Môžeme len predpokladať, že prehistorický praveký človek sa pokladal za súčasť prírody, pričom si 
ale zrejme stále viac uvedomoval aj svoju odlišnosť od ostatných živých bytostí a odlišnosť svojho sveta od 
sveta prírody. Je nepravdepodobné, že by skvelé nástenné maľby zvierat, ktoré nám zanechal na stenách 
svojich jaskynných príbytkov odrážali obdiv k prírode.  
 Človek tejto doby sa pokúšal postihnúť svoje okolie analógiami a parabolami a do okolitého sveta sa 
integroval vykonávaním symbolických aktov. Dúfali, že obrazom, ktorý vytvoria, získajú nadvládu nad 
prírodou, takže sa možno domnievať, že ich maľby a sochárske výtvory mali skôr magickú úlohu, prípadne 
mohli byť prejavom zobrazovania zvierat, ktoré považoval za dôležité pre svoje prežitie [5]. 
 
Starovek a klasická antika 
 

Staroveký človek videl v prírode prevažne hlavne miesto, v ktorom musí žiť, z ktorého čerpá zdroje 
a ktoré podlieha nevypočitateľným zásahom bohov, ktorí spôsobujú zemetrasenia, búrky, hromobitia, 
sopečnú aktivitu a pod. Často síce zobrazoval zvieratá (napríklad levy a kone), ako to vidieť na stavbách 
v Mezopotámii či v ríši Chetitov, ide však (napriek často značne realistickému zobrazovaniu, ktoré hovorí 
o úprimnom záujme) prevažne o zobrazenie atribútrov moci a nie o snahu prejaviť úctu prírodným krásam. 
V tejto súvislosti však nemožno nespomenúť aj jeden z divov sveta: vysuté záhrady kráľovnej Semiramis, 
ktorých existencia hovorí o obdive elít ku kráse kultivovaných záhrad. V tomto pomerne vyprahlom území to 
môže byť dané aj túžbou po vodou zvlažovanej prírode, podobne ako sa táto túžba prejavuje aj u islámu.  
 
 
 

 
 

Obr. 1 Slávna maľba husí z Nefermaatovej hrobky (Médum; asi 2700 pr. Kr.; foto autor) 
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Obr. 2 Nebamun loví vodné vtáctvo; výjav z Nebamunovej hrobky (Karnak, 1400 pr. Kr.; foto autor) 
Obr. 3 Výzdoba voliéry kráľovnej Nefertiti v Amarne; 18. dynastia, 14. storočie pr. Kr. (foto: autor) 

 
Nespochybniteľné zaujatie prírodou nachádzame v dielach staroegyptských maliarov a sochárov, 

ktorí nám v nástenných maľbách hrobiek a v reliéfnej výzdobe chrámov zanechali doklady svojho očarenia 
[6]. Zobrazovali háje a zverinou hýriace močariská plné rýb, kačíc, hrochov, krokodílov a husí (obr. 1). 
Zachovali sa početné zobrazenia vinobrania, obetovania zvierat, lovecké scény [7, 8]. (obr. 2). Tento záujem 
o prírodu vrcholí v období Amarnskej renesancie, za vlády kacírskeho kráľa Achnatona [9, 10] (obr. 3). 

Antickí učenci dosiahli síce mimoriadny pokrok v matematike a filozofii, avšak Sokrates i Platón 
pohŕdali astronómiou a v širšom slova zmysle pozorovaním prírody. Podľa nich kozmos a príroda fungovali 
personalizovane a nie podľa prírodných zákonov. Novotný [11] síce uvádza, že Aristoteles bol vedec so 
zvláštnou záľubou pre vedy prírodné a hlavne pre biológiu, zdá sa však, že jeho záujmu chýbalo akékoľvek 
porozumenie pre experiment, ktorý je hlavnou charakteristikou prírodných vied [12]. Tak napríklad, všetci 
traja vyššie menovaní filozofi pohŕdali astronómiou. Sokrates sa o nej vyjadril ako o „mrhaní času.“  

Platón [13] a Aristoteles považovali Zem za nehybnú guľu obklopenú priezračnými guľovými 
sférami, ktorých stredy sú totožné so stredom Zeme. Slnko, Mesiac a jednotlivé planéty umiestnili na 
samostatné sféry. Všetky hviezdy umiestnili na poslednú a najvzdialenejšiu sféru. Z pozorovania vedeli, že 
hviezdna sféra sa otočí raz za deň. Predpokladali, že ťahá za sebou a otáča sféry, na ktorých sú Slnko, Mesiac 
a planéty. Aristoteles tvrdil, že kamene padajú na Zem, pretože milujú stred Zeme a že hviezdy sa pohybujú v 
kruhoch, pretože sa im to páči [14].  
 

 
 

Obr. 4 Výjav z nástennej výzdoby Domus Liviae Drusillae (Rím, Palatinus; foto autor) 
 

Aj Zenón tvrdil, že kozmos funguje personalizovane, a nie podľa prírodných zákonov. Preto sa Gréci 
nikdy v reálnej vede nepresadili. Výnimku tvoril Aristarchos, ktorý ako prvý sformuloval heliocentrickú 
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myšlienku sveta. Uvažoval ako Koperník, avšak jeho myšlienky sa nemohli ujať v dôsledku silnej 
Aristotelovej autority. Až Ptolemaius vypracoval systém kružníc a epicyklov (kružníc, ktorých stredy sa 
pohybujú po inej kružnici), po ktorých sa pohybujú Slnko, Mesiac a planéty. Ptolemaiov model vesmíru bol 
komplikovaný, ale umožňoval opísať, prípadne aj predpovedať pohyb nebeských telies. Tento model sa 
potom používal až do 16. storočia. 

 U klasickej antickej civilizácie Grécka a Ríma je príkladov, ktoré by vyjadrovali obdiv k prírode 
mimoriadne málo. Okrajovo existujú príklady obdivného hodnotenia bojových koní (napr. Bukefalos 
Alexandra Veľkého), prípadne vtákov či šeliem. „Že by klasický Grék vyrážal za prírodnými krásami zo 
svojej polis do voľnej prírody, je len ťažko predstaviteľné“ [15].  
 V časoch helenizmu už človek začal obdivovať isté segmenty krajiny, šlo však skoro vždy 
o človekom kultivovanú krajinu. Podobne, aj rímska civilizácia obdivuje len ľúbezné miesta – locus amoenus, 
ktorými sú spravidla záhrady – hortis, prípadne ľudským pričinením ošetrované háje. Tieto zárodky obdivu 
k prírode nachádzajú svoj odraz v bukolickej a pastorálnej poézii Vergilia, Theokritosa či Horatia. V tejto 
súvislosti stačí spomenúť slávnu Vergiliovu libro Bucolicorum, začínajúcu veršom: Tityre, tu patulae 
recubans sub tegmine fagi. Začínajú sa objavovať krajinomaľby a rozvíja sa umenie kultivácie záhrad. Krásne 
príklady takýchto malieb sa zachovali napríklad v Pompejách, ale aj priamo na v civitas aeterna v Ríme na 
Palatíne (Domus Liviae Drusillae; obr. 4). Rímska vyššia stredná vrstva a aristokracia rada odchádza z Mesta, 
aby sa potešila pobytom vo voľnej krajine. Začína budovať rozsiahle vidiecke vily a cisár Tiberius dokonca 
na dlhé roky odchádza na ostrov Capri.  
 
Stredovek (obdobie románskeho slohu a gotiky) 
 

Po zrútení sa antického sveta sa dedičmi Európy stali barbarské kmene. Iskričky vzdelanosti 
a antickej civilizácie prežívali len v kláštoroch a niekoľkých drobných enklávach (napríklad v Ravenne) [16, 
17]. Vesmír vnímal priemerný človek ako svet plný tajomstiev, ku ktorým nikto nepoznal cestu. Materiálny 
svet sa prelínal s mystickým svetom víl, démonov a anjelov. Desil sa hlbokých lesov a krajiny za hranicami 
jeho každodenného obzoru, ohraničeného spravidla rozmermi jeho občiny. Na druhej strane, pri pohľade na 
nočnú nebeskú klenbu nebol zhrozený jej nekonečnou rozľahlosťou – ako v 17. storočí Blaise Pascal – ale 
veril, že nad jeho hlavou sa pohybuje harmonický vesmír, súznejúci s hudbou sfér, omnoho krajší, než si 
mohol človek predstaviť a že obloha je plná anjelov [18]. Odraz tohto vnímania sveta nachádzame aj 
v Danteho Komédii, asi najvznešenejšieho básnického diela ľudskej histórie. Danteho štruktúru sveta tvorí 
zvláštny sakrálne orientovaný priestor rozdelený na tri základné časti: na peklo (Inferno), Očistec 
(Purgatorio) a Nebo (Paradiso). V tomto hierarchicky usporiadanom svete je pendantom materiálneho sveta 
svet večný, v ktorom udalosti rôznych dôb existujú synchronne vedľa seba, mimo času. Zem je tu pevným 
stredom Všehomíra, okolo nej krúži v koncentrických sférach Mesiac, Merkúr, Venuša, Slunko, Mars, Jupiter 
a Saturn. Ôsmym nebom je nebo stálic, deviatym nebo krištálové („primum mobile“). Nad týmto je desiate 
najvyššie nebo, zvané empyreum, ríša svetla, kde tróni Boh.  

Ranno-stredoveký človek v období predrománskeho slohu, románskeho slohu a rannej gotiky 
neprechovával k prírode obdiv ako k estetickej entite. Na pole chodil orať a siať, do lesa pre drevo, v rieke 
chytal ryby. Hlavne pokiaľ šlo o potomkov barbarských národov, títo sa cítili byť do značnej miery súčasťou 
prírody a nevnímali ju zvonku, ale zvnútra. Prichádzali k čarovným studničkám v lesoch, k posvätným 
stromom, k mystickým kamenným útvarom, nehľadali tam však krásu, ale požehnanie, úľavu v chorobe, 
prípadne prejavovali im úctu. Výnimku tvorí niekoľko drobných poznámok učencov a mníchov, ktorí – 
pravdepodobne viac teoreticky ako prakticky – uznávali prírodu za najkrajší výtvor Stvoriteľa [19].  

Krásu prírody objavil užasnutým očiam stredovekého človeka až svätý František z Assisi. „Prvý raz 
za dlhé veky prehovorila krajina k ľuďom farbou a vôňou kvetov i stromov, bublaním potokov a tichom noci. 
Mŕtvy kánon prírody bol rozbitý. Život kvetov a spev vtákov prenikli k ľudskému vedomiu. Príroda prestala 
byť pozadím a ornamentom a stala sa súčasťou našich predstáv o kráse a dobre, znamením harmónie 
a poriadku... zašliapnutý kvet sa stal hodným milosrdenstva, oheň – lásky, hviezdy – zbožňovania“ [20]. Aj 
u svätého Františka však vidieť, že jeho obdiv je skôr citový než estetický [15]. Práve preto sa „medzi Bohom, 
svetom a človekom vytvorilo nové puto: svätý Bernard a svätý František napli medzi nimi chvejivú strunu 
lásky“ [21]. 
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Obr. 5 Hokovce, kostol svätého Petra a Pavla: štylizované kvetinové motívy (foto autor) 
 

Jedným z dôvodov, prečo v tomto období nachádzame len mimoriadne málo dokladov o zobrazovaní 
prírody je aj skutočnosť, že v románskom, gotickom a dokonca aj v ranno-renesančnom období má v umení 
prevahu sochárstvo a namiesto realistického zobrazovania života dáva prednosť symbolizmu a štylizácii 
reality. Štylizované rastlinné motívy sa hojne vyskytujú napríklad na hlaviciach stĺpov, ale aj v obrazcoch 
gotických kružieb. Na pripojenom obr. 5 vidieť zobrazovanie štylizovaných kvetov. Pokiaľ nachádzame vo 
výtvarnom umení vrcholnej gotiky zobrazovanie prírody, vždy tvorí len pozadie dôležitých figurálnych 
kompozícií (obr. 7-8) [22, 23]. 

Napriek tomu, že príroda nebola v stredoveku v centre záujmu bežného človeka, isté stopy vnímania 
vonkajšieho sveta možno nájsť u tvorcov milostnej poézie rôznych národov, ktorí obdivujú kvety, jar, zeleň 
lúk a hĺbku lesov. Tento obdiv však má len schématický ráz, spomína všeobecne kvety, jar jako ročné 
obdobie, lesy ako útočisko, avšak bez toho, aby bolo cítiť detaily a prívlastky, ktoré by takéto vyznanie robili 
citovo zaangažovaným.  

Rovnako je to u slávneho Hieronymusa Boscha, ktorého schématické krajiny, sú len podkladom pre 
umiestnenie rovnako fantastických postáv (a oblúd) ako je fantastická aj krajina, ktorá im tvorí pozadie. Nech 
je zobrazenie krajiny v tomto období akokoľvek detailné a opisné, ako je tomu napríklad na obraze Horiaci 
tŕnistý ker od Nicolasa Fromenta, krajina ostáva naďalej len pozadím figurálneho deja, ktorý má dominantnú 
úlohu. Na obrazoch slávneho Giotta di Bodone, ktorý je považovaný za zakladateľa európskeho maliarstva, 
vzťah ku krajine vôbec nenachádzame. 

Zdá sa, že už Dante, tento „posledný človek stredoveku a prvý muž novoveku,“ vystupoval na 
hory a kopce, aby z ich vrcholu vychutnával pohľad do diaľby. Nasvedčuje tomu verše 25-27 štvrtého 
spevu Očistca, kde píše o výhľade z vrcholu Bismantovy v oblasti Reggia:  

Vassi in Sanleo, e discéndesi in Nola 
Móntasi su Bismantova in cacume 
Noc esso i pié; ma qui conviench'uom voli. 
 
Chodí sa na Sal Leo, schádza k Nole, 
K Bismantove sa stúpa po pešine – 
No tu len krídla osožné by boli 
  (preklad: Viliam Turčány) 

 
Hoci niektorí komentátori Komédie spochybňujú, že by básnik zliezal hory, presnosť, s akou sa snaží 

názorne ukázať cestu podsvětím, svedčí o výraznom zmysle pre priestor a formu. 
Pohľad na prírodu sa zmenil až v období vrcholného stredoveku, kedy boli položené základy prírod-

ných vied a empirickej vedy vôbec. „Veda sa zrodila len raz, a to v stredovekej Európe,“ uvádza Stark [24]. 
Grant [24] datuje vznik vedy do neskoršieho obdobia: „Je neodškriepiteľné, že moderná veda sa zrodila v 17. 
storočí v západnej Európe a nikde inde.“ Základom modernej vedy bola myšlienka, že vesmír je racionálny 
a konzistentný. Toto presvedčenie spočívalo vo viere, že Boh je všemohúci, racionálny a konzistentný. 
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Presvedčením o takomto charaktere Boha a vesmíru sa v stredoveku vyznačovalo výlučne kresťanstvo. Pre 
ostatné náboženstvá nejestvoval racionálny stvoriteľ a vesmír bol nevysvetliteľný, nevypočitateľný a nepred-
vídateľný [14, 26].  
 
Renesancia a manierizmus 
 

Až v renesancii, viac zameranej na zmyslový svet, začína vzrastať aj záujem o prírodu. V tejto 
súvislosti však nemožno zabúdať na to, že hlavným záujmom tohto kultúrneho okruhu bol človek (a nie 
príroda). Proti intímnejšiemu vzťahu k prírode hovorí aj akýsi „chladný“ rys renesančného umenia. Chýba 
v ňom stredoveký cit a v istom zmysle aj originalita. Ako upozorňuje [27] „od 19. storočia sa mylne 
predpokladalo, že renesancia je reakciou na „nesvetskosť“ stredoveku, ale nedá sa uprieť, že renesančné 
umenie je z veľkej časti studené, racionálne neživé a neľudské.“ Breuers [28] ide vo svojom odsudku ešte 
ďalej: „V protiklade ku stredovekým staviteľom, ktorí z ťažkopádneho románskeho slohu vyvinuli gotické 
stavby, ktorých vznosnosť dodnes človeku berie dych, neexistovalo pre renesančných architektov v podstate 
nič iné než antika a za génia platil ten, kto dokázal čo najdokonalejšie napodobniť grécke a rímske chrámy. 
To, čo bolo výtvarné, tvorivé, odvážne, to sa necenilo. Požadoval sa len plagiát.“ A aj veľký francúzsky 
maliar Henri Mattise kedysi poznamenal: „Renesancia je úpadok.“ 

Tak či onak, Taliani boli medzi prvými, ktorí začali vnímať a vychutnávať podobu krajiny jako 
estetickú hodnotu. Tak Boccaccio opisuje háje v Amete v okolí antických kúpeľov Bajae. V Genealogia 
deorum (XV, 11) menuje niekoľko druhov stromov, spomína lúky, potoky a ohniská. Uvádza, že takéto věci 
animum mulcent – upokojujú myseľ a že ich účinkom je mentem in se colligere – sústredenie mysle. 
 „Takáto schopnost je vždy výsledkom dlhých, zložitých kultúrnych procesov a ich vznik nie je ľahké 
sledovať, pretože skrytý cit tohoto druhu už môže existovať dávno předtím, než sa prezradí v poézii, maliarstve 
a uvedomí si sám seba“ [29]. 

Hoci Petrarca v roku 1336 vyliezol na horu Ventoux v Alpách, šlo o čin výnimočný a nedá sa z neho 
odvodiť estetický záujem o hory. Skôr šlo o demonštráciu neobvyklej aktivity, sám básnik spomína tento 
výstup len ako čosi zaujímavé bez obdivu k prírode a tento svoj pomerne chladný postoj zvýraznil tým, že na 
vrchole hory sa začítal do knihy.  

Prvý doložený príklad obdivu k horám pochádza až zo 16. storočia, kedy sa z neho vyznal lekár 
Konrad Gesner [15]. Obdivovateľa prírody možno skôr nájsť v osobe Enea Silvio Bartolomeo Piccolominiho 
(1405 – 1064), ktorý sa ako pápež Pius II. nechával nosiť v nosidlách po toskánskej krajine, ktorá ho 
okúzľovala [29]. Vo svojich Commentarii IV. zanechal nádherný opis oblasti Monte Amiata, napísaný živou, 
vycibrenou latinčinou. Kochá sa výhľadom z najvyššieho vrcholku Albánskych hôr, z Monte Cavo, preciťuje 
krásu okolia mesta Todi, ležiaceho na kopci nad vinicami a olivovými hájmi, obdivuje ďaleké lesy a údolie 
Tibery. Miloval pôvabnú toskánsku krajinu v okolí Sieny, zaujal ho polostrov Capo di Monte, vybiehajúci do 
kaldery Bolsenského jazera: „Skalné stupne, tienené lístím révy, spadajú príkro k pobrežiu, kde medzi útesmi 
rastú večne zelené doby, stále oživované spevom drozdov.“ [30]. Na ceste okolo jazera Nemi v tieni gaštanov 
cíti ako sa v ňom prebúdza duša básnika [29]. 

Tito Strozzi opisuje okolo roku 1480 vo svojej Strozzi poetae: Erotica VI starý brečtanom porastený 
domec so starými ošumelými freskami svätých, ukrytý medzi stromami v blízkosti kaplnky, poničenej valiaci 
sa vodami rieky Pád [29]. 

Dochádzalo k osudovej súbežnosti filosofie, umenia a náboženstva, umelci sa zamýšľali nad svojimi 
úlohami a podliehali stále výraznejšiemu uvedomovaniu si svojho poslania. Prekonali zmyslový realizmus 
a podriadili ho zákonom rozumu. Marsilio Ficino zdôrazňoval dôležitosť matematiky pre umenie. Platón 
kedysi uvažoval rovnako. Pacioli odhalil bezmála magický, ale vypočítateľný vzorec krásy a dokonalých 
proporcií – zlatý rez [21, 31]. 

Najvýraznejšie sa však toto okúzlenie krajinou prejavuje vo výtvarnom umení. Poggio Bracciolini (in 
[21]) napísal: „Príroda, matka všetkých vecí, dala ľudskému rodu inteligenciu a rozum, aby ho viedli 
k dobrému a šťastnému životu.“ U Giotta či u Cimabueho – a vôbec u umelcov rannej renesancie – je ešte 
značne nezreteľné, do značnej miery salónne. Len zriedka sa odvoláva priamo na prírodu, a to aj u umelcov 
takých vnímavých ako bol Fra Angelico, ktorí sa dokázali pozerať otvorenými očami a odhaľovať nové 
maliarske obzory [3ľ]. Záujem o prírodu sa začína výrazne prejavovať až vo vrcholnej renesancii v generácii 
Leonarda da Vinciho, Belliniho, Botticelliho a v obrazoch flámskych maliarov [33]. Obrazy Sandra 
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Botticelliho (Primavera, Zrodenie Venuše) a kresby Leonarda da Vinci nenechajú nikoho na pochybách, že 
prírodu vnímal ako neprekonateľnú estetickú hodnotu.  

Leonardo da Vinci si vytváral svojim vedeckým bádaním dôverný vzťah k prírode, ktorá sa mu stala 
hlavným predmetom skúmania a poznania. Mal rád zvieratá, menovite kone, vtákov, ktorých kupoval na 
trhoch a púšťal na slobodu, kvety, stromy, hory, rieky a more, premenlivú hru oblohy. Snažil sa uvádzať do 
jednoty vonkajšiu podobu prírody s jej vnútorným obsahom [34]. 

Hľadanie krásy sa u neho prejavuje sfumatom, ktoré v sebe zahŕňa vedeckú teóriu o priezračnej 
hustote ovzdušia a vedie k splývaniu postáv s prírodou [35]. Zachoval sa Leonardov výrok, ktorý odráža jeho 
záujem o prírodu aj v zmysle vedeckom: „Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá.“ Umenie, veda 
a náboženstvo neboli ešte rozdelené, ale tvorili spolu tri prejavy Božstva [36]. 

Hoci podľa Leon Battistu Albertiho je umenie napodobňovaním prírody, Michelangelo už odmietal 
takéto kopírovanie a tvrdil, že príroda má umelca inšpirovať k imitácii „imitare la perfetta forma intenzionale 
della natura.“ (Vincenzo Danti: Il primo libro delle perfette proporzioni; in: [37]). Benedetto Varchi vo 
svojich Due Lezzione, vydaných vo Florencii roku 1459 (in [37]) reprodukuje Michelangelov názor 
nasledovnými slovami: „Umenie nie je nič iné ako vnútorný obraz zobrazenej veci, obraz, ktorý umelec o nej 
má vo svojej predstave.“ Hranica medzi vedou a umením ešte nebola naznačená [37]. 

U väčšiny umelcov však nad záujmom o prírodu záujem o človeka (Grimm). Stačí tu pripomenúť 
diela Jacopo della Guerciu, Michelangela či Vasariho [37-40]. Michelangelo objavil krásu prírody až vo 
svojej starobe. Keď v roku 1556 utekal z Ríma, prechádzal cez Spoleto. Pobudol tam uprostred dubových 
lesov a olivových hájov. Píše: „Nechal som tam viac ako polovicu seba samého, pretože pokoj možno nájsť 
naozaj iba v lesoch“ [41]. Zvýšený záujem o prírodu možno vidieť aj vo vzrastajúcej obľube záhrad. Dobrým 
príkladom tejto záľuby môže byť sústava početných vidieckych záhrad s prepychovými vilami, ktoré si dali 
okolo Florencie postaviť Mediciovci (Villa di Poggio a Caiano, Cafaggiolo či Careggi, obr. 6). 

Prv než sa neskorá renesancia roztavila v barokovej nádhere, nemožno nevidieť, že v období 
manierizmu sa záujem o človeka na úkor prírody v jednej skupine umelcov (Caravaggia, Vermeera, či 
Rembrandta) výrazne prehĺbil. Iná skupina umelcov (Rubens, Poussin, Lorrain) sa tomuto návratu ku 
klasickému pojatiu humanizmu vyhla a vo svojich dielach vzdala hold krásam prírody. 
 

 
 

Obr. 6 Vidiecka mediciovská Villa di Poggio a Caiano postavená uprostred záhrad (foto. autor) 
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Začali sa objavovať aj prví zberatelia prírodnín. Zberateľstvo sa začalo považovať za jeden zo 
prejavov dvorského života a života vyššej šľachty. Dá sa dokonca povedať, že sa stalo bežnou zvyklosťou 
lepšej spoločnosti, ktorá tak jednak kojila svoj smäd po poznatkoch a zároveň prezentovala túto záľubu ako 
dôkaz svojho prepychu. Samozrejme, k tomuto bodu nobilita dospela až koncom renesancie. Ešte aj v časoch 
vrcholnej renesancie sa záujem zberateľov orientoval na umelecké diela, knihy, prípadne na drahokamy 
a gemy. Aj taký kultivovaný človek akým bol Lorenzo Medici, zvaný aj il Magnifico, dával prednosť 
drahokamom, zlatu a knihám pred umením. Jeho povesť štedrého mecenáša umenia je skôr legendou ako 
doloženou skutočnosťou. Lorenzov dedo Cosimo Medici bol v tomto smere omnoho štedrejším [42]. 

V čase vrcholnej renesancie a manierizmu a následne ich prechodu do obdobia baroka, sa objavujú 
prvé veľké prírodovedné zbierky. Samozrejme, v tomto období ide skôr o zbierky kuriozít ako o vedecky 
ponímané kolekcie. Vznikali prvé kabinety umenia a kuriozít, (Kunst-und Wunderkamern [43]. Medzi ta-
kýchto zberateľov patria napríklad Habsburgovci: arcivojvoda Ferdinand (1529-1595), Leopold Wilhelm 
(1614-1662) a v prvom rade cisár Rudolf II. Cisár venoval veľké čiastky na udržiavanie skleníkov, figovne 
a oranžérie so vzácnymi stromami a krami, ako aj na udržiavanie zverínca s exotickou zverou. Jeho kabinet 
kuriozít obsahoval nesúrodý materiál najrôznejších prírodnín: minerály, drahokamy (ktorým pripisoval 
liečivú moc), skameneliny, koraly, pštrosie vajcia, slonovinu, schránky nautilov a iných mäkkýšov, narvalie 
kly, rohy nosorožcov, korene mandragory, sušené morské rastliny, morské hady, vzorky kože rýb a kroko-
dílov, rohy byvolov a parožie domácej zvery, perie exotických vtákov, korytnačie panciere a pod. [44]. Tieto 
zbierky sa stali základom neskoršieho Naturhistorisches Museum vo Viedni, ktoré otvorili v roku 1885 [43]. 
 
Baroko a rokoko 
 
 Zdá sa, že skutočný záujem o prírodné scenérie možno objaviť až v období baroka v 17. storočí, hoci 
aj v tejto dobe sa upriamoval predovšetkým na kultivovanú krajinu a nie na divokú prírodu. Napríklad 
Thomas Burnet (in [15]) označoval hory za „bradavice na tvári Zeme“ a aj ľudová slovesnosť ich považovala 
za „dielo diablovo.“ Napriek tomu je potrebné vyzdvihnúť, že je to obdobie, kedy sa výrazne presadzuje vo 
výtvarnom umení krajinomaľba ako samostatný žáner. V susedstve človeka zaujíma príroda stále 
významnejšie miesto. Už to nie je dekorácia, ktorá má slúžiť len ako rámec udalosti, stáva sa z nej 
privilegované miesto určené na prechádzky a snenie [45]. Maliari krajinu idealizujú a spravidla zobrazujú 
bájnu klasickú mediteránnu krajinu „Arkádie“ (známy je obraz Nicolasa Poussina Et in Arcadia ego). 

Tento typ krajinomaľby prezentovali okrem už spomínaného Poussina predovšetkým Claude Lorain 
a Gaspar Dughet. Vidia krajinu sviežimi očami, hoci je naplnená zrúcaninami, podobne ako francúzske 
záhrady boli zase plné najrozmanitejších štafáží. Umelé zrúcaniny v nich slúžia už len ako pomocný motív na 
zvýšenie dojmu... Maliarov zaujímal lov a lovná zver, psi a krajina, v ktorej lovia. Príroda sa objavuje aj ako 
pozadie bitevných scén.“ [45]. Baroko je vlastne prvým umeleckým štýlom od čias pádu Ríma, ktorý počítal 
so zasadením stavieb do krajiny. Stále sa však v prvom rade snaží krajinu kultivovať, pretvárať do podoby 
parku a podobne. Miluje a obdivuje geometrizovanú krajinu (francúzske parky), vyzdobenú drobnými 
pavilónmi a sochami [15]. 

Vďaku za objavenie skutočných krás prirodzenej krajiny treba pripísať nizozemskej maliarskej škole. 
U nich sa už krajina stáva hlavným námetom obrazu a nielen pozadím pre figurálne kompozície (ako to bolo 
napríklad u Poussina). Hlavným námetom krajinomaľby je holandský krajina s kanálmi, dunami, gazdov-
stvami a veternými mlynmi. Pobrežie poskytovalo látku na námorné scenérie. Títo maliari venujú pozornosť 
už aj oblohe, mrakom, slnku a mesiacu, maľujú kone, kravy, pastierov. Taký Rubens v posledných rokoch 
svojho života maľoval polia, stromy a oblaky. Dokázal vyjadriť hlbokú jednotu prírody, vdýchnuť jej živelnú 
dynamiku, ktorá nikdy neuhasne [46]. 

Hoci v 17. storočí, koncom baroka, sa objavujú počiatky nového postoja k prírode a už sa dá hovoriť 
o skutočnom záujme o prírodné scenérie, prírodný les pre ľudí tohto obdobia stále ostáva len zdrojom 
palivového dreva, stavebného materiálu či priestorom, v ktorom možno poľovať na voľne žijúce zvieratá, 
prípadne pásť dobytok. Väčšina lesov bola nemilosrdne zničených na stavbu domov, lodí, na výrobu dreve-
ného uhlia, potrebného k spracovaniu kovov, na výdrevu baní a podobne. Stačí si pozrieť veduty väčšiny 
európskych miest z tohto obdobia, na ktorých zreteľne vidieť, že ich okolie je úplne odlesnené (obr. 7). 
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Obr. 7 Odlesnené okolie Krupiny v 17. storočí (veduta z roku 1676) 
  

Ako uvádza Stibral [15], krajina začína byť v ľudských očiach krásna až v 18. storočí. Prvým 
manifestom obdivu voľnej prírode bol asi filozofický spis lorda Shaftesburyho Moralisti, v ktorom konštatuje, 
že príroda je hodná obdivu „v tej podobe, v ktorej vyšla z rúk Božích.“ Hlavne v Anglicku dochádza k posunu 
estetického cítenia vyšších vrstiev spoločnosti, ktorej členovia začínajú obdivovať divoké scenérie, odkiaľ je 
už len krôčik k tvorbe „anglického parku.“ 

Pijoan [45] výstižne komentuje túto dobu ako čas, kedy sa príroda začína demokratizovať a už 
prestáva byť len pokračovaním zámkov, prírodou, mediteránnou prírodou Campagne, ktorú maliari 
zaľudňovali biblickými, antickými a historickými scénami. 

V tomto čase Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) vyzdvihol proti racionalizmu svojej doby význam 
citu a obdivu k prírode. Po potulnom a neúspešnom živote (živil sa ako rytec, lokaj, študent v seminári, 
hudobník, štátny úradník, roľník, učiteľ, pokladník, odpisovač nôt, spisovateľ a osobný tajomník). Na úteku 
pred väzením, ktoré mu v Benátkach hrozilo za nemravný spôsob života a tu sa snažil učiť ľudstvo morálke. S 
o desať rokov mladšiu Terezu Levasseurovú mal päť detí, ktoré ani nepomenoval ale poslal do sirotínca, aby 
ďalej sníval svoj sen o láske a harmonickom živote. Patril medzi ľudí, ktorí milovali ľudstvo a prírodu, 
zabudol však milovať človeka a realitu. 

Immanuel Kant definoval záujem o krásu prírody ako znak ušľachtilého ducha. Zároveň považoval 
poznanie prírody na úlohu človeka [47, 48]. 

Volanie prírody sa prejavilo viac v literatúre ako vo výtvarnom umení. V maliarstve 18. storočia 
prevláda pastorálna (a galantná) tematika. Hoci to nebolo nič nového, pretože pastorálne výjavy sa objavovali 
v umení už v 16. storočí, tentoraz však chýba v dielach umelcov vášnivé zaujatie vidieckou prostotou, ktoré 
tak oživilo renesančného ducha. Toto umenie „vyrástlo ako skleníková rastlina na kniežacích dvoroch“ 
Znovuobjavené nadšenie pre antiku a príklon k prírode a všetkému prírodnému, nedotknutému ľudskou 
kultúrou, sa prejavovali hlavne v Anglicku. Na kniežacích dvoroch sa tento trend stal módnym prvkom 
a vnímal sa ako „pastierska idyla“ [49]. 

Priemerní ľudia stále o prírodu neprejavovali nejaký zvlášť zanietený obdiv. V Petrohrade napríklad 
cári hostili návštevníkov zdarma jedlom a pitím, pokiaľ si prišli zbierky prezrieť, aby tak podporili záujem 
o vystavené exponáty.  
 
Klasicizmus 

Obdobie klasicizmu nerozlučne súvisí s dejinami Francúzska, ktoré v tomto období diktovalo celej 
Európe ideové smerovanie, hranice štátov, dane i štýl. Bolo najrozvinutejšou, mimoriadne kreatívnou, 
pokrokovou krajinou. Revolúcia v roku 1789, na rozdiel od vžitého názoru, v skutočnosti trvalo zničila jeho 
pozíciu. Mala na svedomí dva milióny mŕtvych, spôsobila otras generácií, ktorý sprevádzal zrútenie 
ekonomiky o 40 %. Vedecká a intelektuálna elita, pokiaľ neemigrovala, bola vyvraždená. Ak pred revolúciou 
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vedelo 43% Francúzov písať, po revolúcii sa toto číslo znížilo na 39%. Cirkev, ktorá stáročia vzdelávala ľudí, 
stratila majetky, z kostolov a zo sirotincov sa stali svinské chlievy a umelecké pamiatky boli zničené (stačí 
spomenúť úplné zničenie unikátneho kláštorného komplexu v Cluny a zničenie sochárskej a maliarskej 
výzdoby Notre Dame v Paríži). Márne sa Vandée vzbúrilo. Pod zástavou Božského Srdca bojovali za slobodu 
proti revolúcii protestantské batalióny spolu s katolíkmi a židmi. V decembri 1793 revolučná vláda menom 
ministra obrany Lazare Carnota prikázala vykynožiť obyvateľov v 778 farnostiach: „Treba zmasakrovať 
ženy, aby nepribúdalo detí a deti, lebo z nich budú zbojníci.“ Generál Clébert odmietol rozkaz splniť: „Za 
koho ma považujete? Ja som vojak, a nie mäsiar.“ Akcie sa ujal tupý alkoholik Turreau. Generál Hoche v 
kraji našiel 250 tisíc zmasakrovaných, dediny vypálené, ženy znásilnené a umučené deti: „Nikdy som nevidel 
nič také kruté. Zneuctili ste Revolúciu! Oznamujem vám, že od dnešného dňa zastrelím každého, kto bude 
poslúchať vaše rozkazy...“ [50, 51].  

V tejto atmosfére nebolo veľa miesta pre kochanie sa krásami krajiny. Krajinou tiahli batalióny vojsk, 
mestá boli rozstrieľané, milióny vojakov a civilistov padli v napoleonských vojnách. Maliari maľovali 
predovšetkým vojnové výjavy, scény z antiky, prípadne portréty významných osobností, na ktorých bol obraz 
krajiny v lepšom prípade len nedôležitým pozadím deja. Ako typický obraz tohto typu možno uviesť Davidov 
portrét Napoleona v Alpách, prípadne Goetheho portrét od Tischbeina. Ani pre ďalšieho veľkého maliara 
tohto obdobia Ingresa príroda neznamenala žiadny zdroj inšpirácie (Schneider, 1929). Obrat v tomto vývoji 
priniesol až romantizmus, ktorý sám seba definoval ako reakciu na chladnú racionalitu klasicizmu [52].  

 
Romantizmus 
 

Klasicizmus nové prvky v nazeraní na krásu prírody nepriniesol (ešte aj Hegel (1820-1829) vo 
svojom diele Ästhetik jednoznačne nadraďuje umeleckú, resp. antropicky dotvorenú krajinu nad voľnú 
prírodu: „...duch a jeho umelecká krása stoja vyššie ako krásno v prírode. Krásno v prírode sa javí len ako 
reflex krásna, patriaceho duchu, ako nedokonalý, nezavŕšený spôsob, ako spôsob, ktorý svojou substanciou je 
obsiahnutý v samom duchu. Abstraktne možno povedať, že idea je vnútorne dokonalé krásno, príroda naproti 
tomu nedokonalé.“  

Lesy a hory sa považovali za nehodné obdivu. Tieto sa objavili až v období romantizmu, t.j. od 
prelomu 18. a 19. storočia cca do roku 1850. Po období charakterizovanom chladným racionalizmom a osvie-
tenstvom, prichádza obdobie plné citového zanietenia, subjektivizmu a túžby po tajomstve. Novalis (2008), 
vlastným menom Georg Friedrich Philipp von Hardenberg, definuje romantizmus ako túžbu dávať 
každodennosti vyšší zmysel, známym veciam závažnosť vecí neznámych, konečnému lesk nekonečna. 

Vo výtvarnom umení sa mnohí umelci zameriavajú na obraz divokej (v obľube sú búrky v horách 
a na mori, veľhory v hmlách, expresívne západy slnka), často tajomnej, krajiny, ktorej obraz im umožňuje 
vyjadrovať vlastné pocity. 
 Je zaujímavé, že v dielach veľkého romantika Eugène Delacroixa nezohráva krajina významnú 
úlohu. Pokiaľ je predmetom jeho tvorby, sú tieto obrazy v porovnaní s dynamickými figurálnymi 
výjavmi mimoriadne pokojné [53]. 
 
Moderná doba 
 
 Obdobie medzi individualizmom tridsiatych rokov 19. storočia, plným snov a pozitivizmom 
päťdesiatych rokov mohlo premostiť len krajinárstvo [54]. Paul Huet bol prvým maliarom 19. storočia, ktorý 
sa venoval výhradne krajinomaľbe. Bol iniciátorom prieskumu prírody, ktorá bola pre ľudí prvej štvrtiny 19. 
storočia neznámou zemou [45]. 
 Najvýraznejším umeleckým smerom tohto obdobia sa stal impresionizmus. Impresionisti sa pokúšali 
zachytiť pocity, prchavý okamih života. Človek prestal rozlišovať medzi tým čo videl a čo cítil. Maliar, 
pohrúžený do svojho pozorovania a uplatňuje v rovnakej miere realizmus a individualizmus. Umenie 
postupne opúšťalo pevnú a hutnú hmotu a dávalo prednosť presvetlenému vzruchu vibrujúcemu v priestore, 
alebo vode sčerenej pohybom či odrazmi premenlivého svetla a celý tento život svetla a farby v prírode 
vnímali ako čosi imanentné. Príroda sa impresionistom javila ako pole nehmotných atmosférických vibrácií. 
[54]. Boli očarení vzácnosťou jedinečnej chvíle, napríklad okamihu, keď sa slnko vynorí spoza oblakov 
a vrhne na prírodu bočné svetlo, či keď sa večer blíži k obzoru a zalieva svet ružovkastým svitom. Pracovali 
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s farebnými škvrnami, ktoré postavili na roveň farbám, slnečného spektra alebo pestrých kvetov, ukladali 
vedľa seba tak, aby zastavili čas v konkrétnom prchavom záchveve. Pozorovali ako sa lúče odrážajú 
a trblietajú v oblakoch a na vode, na pestrých látkach, na tvárach [45]. Tak trochu to pripomína vnímanie 
prírody, ako ju videl už Velazquez, ktorý tiež maľoval striebristé chvenie oblakov, záchvevy rozptýleného 
svetla, priestor, vzduch a ticho [55]. 

Corot a Millet oslávili spojenie človeka s prírodou. Sústredil svoj záujem na oblohu, na ktorej plávajú 
ľahké oblaky, ktorých tiene modelujú krajinu [56]. Aj Coubert opustil sociálne ladené témy a sústredil sa na 
krajinomaľbu, lovecké výjavy a zátišia. U Van Gogha sa všetko podieľa na živote krajiny: oblaky, dym, 
stromy, ľudia i domy. Svetlo i krajina sú modelované zvláštnym dynamickým pohybom.  

V Manetovych prácach má príroda len zriedka nejaký priestor, pokiaľ jej však prisúdi nejakú úlohu, 
táto nie je len pozadím, ale rozhodujúcim faktorom jeho prejavu. Vždy je nahodená niekoľkými rýchlymi 
dynamickými ťahmi štetca a je viac prejavom nálady autora ako odrazom reálneho sveta [57]. 

Postupne sa umenia zmocňovali nové smery: expresionizmus, surrealizmus, pop-art, kinetické 
umenie a abstraktné umenie. Z tohto moderného umenia klasická krajinomaľba prakticky vymizla. Súčasné 
umenie má tendenciu odvracať sa od realistického zobrazovania skutočnosti k prejavom subjektívneho 
ponímania obsahu a intenzívne inklinuje k abstrakcii. Toto konštatovanie však neznamená, že sa záujem 
spoločnosti o prírodu stratil. Naopak, jej obdiv narastá, len svoje zaujatie krajinou spravidla neprezentuje 
formou klasického výtvarného umenia. Propagáciu prírodných krás prenechalo ho fotografii, filmu a odbornej 
verejnosti. Záujem o krajinu prerástol do masových rozmerov, veľká časť spoločnosti navštevuje 
pozoruhodné prírodné krásy, cestuje za nimi tisícky kilometrov a angažuje sa v hnutiach, zameraných na ich 
ochranu. Odrazom tohto celospoločenského záujmu je aj legislatívny rámec, do ktorého sa pretavili početné 
prvky ochranárskych aktivít.  

 
SÚČASNÉ MYŠLIENKOVÉ PRÚDY V OBLASTI OCHRANY PRÍRODY 

 
K ekológii ako ju definoval v roku 1858 Ernst Haeckel a k environmentalistike, resp. v širšom slova 

zmysle k ochrane prírody existujú tri základné prístupy: 
Prvý spôsob ekologického nazerania možno nazvať technicko-ekonomickým. Z tohto hľadiska je 

ekologická kríza prezentovaná ako kríza zdrojov, medzi ktoré patria predovšetkým fosílne suroviny, pitná 
voda, poľnohospodárska pôda či dýchateľný vzduch, ale aj komfortne obývateľný životný priestor. Riešenie 
problémov spojených s krízou zdrojov sa hľadá v technickej sfére, v jadrovej energetike (ktorej pozitívny 
rozmer je problematizovaný nevyriešenou otázkou jadrového odpadu i tieňom možnej havárie), až po riešenia 
typu využívania biomasy či veternej, vodnej a solárnej energie, ktorých achillovou pätou sa javí nedostatočná 
efektivita [58, 59]. 

Daly a Cobb [60] uvádzajú, že existujú „nespochybniteľné fakty,“ ktoré svedčia o vymieraní 
živočíšnych a rastlinných druhov, o ozónovej diere, skleníkovom efekte (tzv. „globálnom otepľovaní“), 
účinku kyslých dažďov a o bezprostredne hroziacom vyčerpaní zásob ropy. Požadovali premenu aspoň 
polovice územia USA na neosídlenú krajinu, obývanú výlučne voľne žijúcimi zvieratami, zrušenie súkrom-
ného vlastníctva pôdy, obmedzenie obchodu, uspokojiť sa s „udržateľnou biofyzickou úrovňou“ a presídlenie 
veľkej časti obyvateľstva na vidiek. Podobné opatrenia sa pokúšal presadiť v Kambodži komunistický vodca 
Červených Khmérov „úplný a hlboko presvedčený ekologista“ Pol Pot. Tento jeho pokus sociálneho 
inžinierstva si vyžiadal životy tretiny obyvateľstva krajiny a jej úplné ekonomické zdevastovanie.  

Medzičasom sa zistilo, že zásob ropy je dosť (stačí spomenúť len nepatrne čerpané zásoby ropy 
v USA) a aj otázka „globálneho otepľovania“ sa zmenila na „zmenu klímy.“ Už v roku 1992 publikovala 
skupina vedcov takzvanú Heidlberskú výzvu pod názvom „Protest proti pseudovedeckému strašeniu globál-
nym oteplením“ , ktorú iniciovalo 425 vedcov a podpísalo ju aj 72 nositeľov Nobelovej ceny. Píše sa v nej: 
„Varujeme autority, ktoré sú zodpovedné za osud planéty, pred rozhodnutiami, ktoré sú podporené 
pseudovedeckými argumentmi či falošnými a nerelevantnými údajmi.“ Túto výzvu nasledovala v roku 1997 
(pred konferenciou v Kyote) Lipská deklarácia, ktorú podpísalo 2005 vedcov: „Veríme, že Kyotsky protokol, 
obmedzujúci emisie CO2 je nebezpečne zjednodušujúci, celkom neefektívny a ekonomicky deštruktívny. 
Navyše považujeme vedecký základ zmluvy za chybný a jeho ciele za nerealistické.“ Pod Oregonskú petíciu 
z roku 1998, ktorá deklaruje, že „neexistuje vedecký dôkaz, že ľuďmi spôsobené uvoľňovanie CO2, metánu či 
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iných skleníkových plynov spôsobuje, alebo spôsobí katastrofálne oteplenie a narušenie zemskej klímy,“ sa 
podpísali desaťtisíce vedcov [61].  

Medzi vážne problémy sveta, ktoré tento typ ekologického myslenia často predkladá širokej 
verejnosti, je otázka preľudnenia sveta a z toho plynúca obava o dostatok potravín. Často sa pri tom zabúda, 
že dnes poľnohospodári využívajú len asi polovicu ornej pôdy, ktorá je k dispozícii [62]. Preukázalo sa, že 
napriek prudkému nárastu populácie sa obrába stále menšia výmera poľnohospodárskej plochy a potravín vo 
svete je nadbytok. Tento nárast množstva potravín však ponechal mnoho ľudí v rozvojových krajinách trpieť 
hladom. Problémom je teda nedokonalá distribúcia potravín a nie ich nedostatok. Podľa Waggonera [63] by 
súčasní farmári dokázali uživiť 10 miliárd ľudí a ešte pri tom znížiť rozlohu obrábanej pôdy. Stačí si 
uvedomiť ako od čias stredoveku vzrástla produktivita poľnohospodárstva: kým v stredoveku dosahoval 
roľník pracujúci v troj- až osemnásobnú (v závislosti na bonite pôdy) úrodu obilia voči objemu, ktorý zasial, 
dnes je to päťdesiatnásobok a táto produktivita ďalej rastie. 

Tento ekologický myšlienkový prúd proste nezvažuje dostatočne niektoré faktory, ktoré sprevádzajú 
ľudstvo po celú dobu jeho vývoja, totižto zmenu vo využívaní surovinovej základne (prechod z doby 
kamennej do doby bronzovej nezapríčinil nedostatok kameňov), vo vývoj technológií (ťažbu medi vo 
vyťažených baniach stredného Slovenska dokázali Thurzovci a Fuggerovci vďaka novej technológii 
spracovania chudobných rúd zmeniť v svetový obchod s meďou) či v náraste efektivity práce.  

Druhým možným prístupom je ekologické vedomie, ktoré má sociálne-politický základ. Z tohto 
hľadiska je ekologická kríza prednostne krízou realizácie istého typu politiky. Marada [64] ju charakterizuje 
vo svojej rovnomennej knihe ako „kultúru protestu.“ Zelená ideológia (ekologizmus/environmentalizmus) je 
vo svojej podstate ľavicová, formálne sa však snaží tradičné pravo-ľavé spektrum politického zápasu 
prekročiť a útočí vo všeobecnosti na industrializmus [59], čím si u svojich odporcov vyslúžila posmešný slo-
gan: „vráťme sa podľa možnosti do jaskýň!“ Kdesi tu sa v rámci nacistickej politiky zrodilo aj hnutie Blut und 
Boden, idealizujúce vidiek ako oporu proti „skazenej“ mestskej industriálnej spoločnosti [65]. Títo stúpenci 
takzvaného ekofašizmu sa vydali do lesov a hôr, aby unikli pred odcudzením mestského života. Ich postoj bol 
formovaný zmesou nordického rasizmu a idealizácie roľníckeho a vidieckeho života [66]. Ako uvádza Váchal 
[67] k tomuto typu ekológov možno zaradiť napríklad Justa [68], pre ktorého je príroda hlavne akousi 
zaburinenou divočinou, mystickou silou, ktorej skôr než záhradník rozumie umelec – „tulák a outsider.“  

Kohák [78] navrhuje vziať si v úsilí o odstránenie „astronomickej chudoby“ za vzor Nórsko, ktoré 
dokáže riešiť aj environmentálne problémy, aj problémy sociálneho charakteru. Dubnička [69] tento názor 
spochybňuje, vychádzajúc z ľavicovo orientovaného názoru a tvrdí, že bieda v krajinách tretieho sveta je 
dôsledkom nadmernej spotreby zemí západného sveta, teda aj Nórska. Opačne argumentuje Loužek [66], 
ktorý pripisuje chudobu rozvojových krajín zlému riadeniu ekonomiky a korupcii.  

Bartoš [70] vyjadruje vo svojej dizertačnej práci pochybnosti voči tomuto spôsobu nazerania: 
„Vzrastá vo mne pocit, že silné environmentálne ideje, ktoré boli pre mňa oprávneným sebavyjadrením 
spoločenstva, ktoré vníma ohrozenie životného prostredia na základe moci a jednania ľudí, nie sú dostatočně 
podložené skutočne hlbokým zájmom o poznávanie nejrôznejších podôb prírody, tak ako vznikajú a vznikali 
uchopením v spoločnosti.“ 

Treťou cestou je kultúrne-náboženský prístup. Ekologická kríza je v tomto prípade vnímaná ako 
kríza hodnôt, pričom sa tým nemyslia len hodnoty morálne či etické, ale hodnoty v najširšom slova zmysle, 
ako hodnoty, ktoré utvárajú naše vnímanie sveta a prijímanie konkrétnych faktov [71]: „Pokusy obísť, 
zredukovať alebo zbanalizovať duchovný rozmer ľudského pohľadu na svet zlyhávajú s tak železnou 
pravidelnosťou, že práve z pragmatického hľadiska nie je dobré ich význam popierať“ [59]. Medzi takto 
založených ekológov patrí napríklad Pithart [71], ktorý na rozdiel od Justa et al. [68], vychádza z kresťan-
ských ideálov. Pre Pitharta [71] je príroda dielo a dar Boží, vnímaný predovšetkým skrze metaforu záhrady, o 
ktorú sa treba starať, nie ju vykorisťovať, ale na druhej strane, ponechať ju samu na seba znamená nezodpo-
vedne ju vydať zaburineniu a stať sa zlým hospodárom. Pokiaľ s týmto názorom porovnáme východiská 
prezentované Justom et al. [68], potom tieto stoja na pozícii, ktorú možno označiť za novopohanskú. 

Pápež František [3] vo svojej encyklike Laudato si vníma prírodu ako dar, za ktorý je treba ďakovať, 
ale zároveň aj ako čosi svojbytné, s čím možno rozvíjať radostný a emocionálny vzťah. „Pokiaľ pristupujeme 
k prírode a prostrediu bez tejto otvorenosti k úžasu a obdivu, pokiaľ nehovoríme o svojom vzťahu ku svetu 
jazykom bratstva a krásy, zaujímame postoj vládcu, spotrebiteľa alebo vykorisťovateľa prírodných zdrojov, 
neschopného klásť medze svojim bezprostredným záujmom... Je potrebné čítať biblické texty v kontexte a so 
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správnou hermeneutikou a pamätať na to, že nás povzbudzujú ›obrábať a strážiť‹ záhradu sveta.“ Podľa 
Františka ekologickú krízu nemožno riešiť technologickými prostriedkami, ale zmenou životného štýlu 
a apeluje na výchovu. 

Okrem vyššie uvedeného delenia environmentálnych názorových východísk, možno prístup 
k ochrane prírody generálne rozlíšiť antropocentrický a prístup, ktorý sa snaží chrániť prírodu pre ňu samotnú. 
Antropocentrický prístup vychádza z premisy, že prírodu a život je potrebné chrániť kvôli človeku, kvôli jeho 
prežitiu a kvôli kvalite jeho života. Proti druhému prístupu možno namietať, že príroda ochranu sama pre seba 
nepotrebuje. Je schopná neuveriteľnej regenerácie. Problémom je, že takáto regenerácia môže trvať milióny 
rokov. Potvrdzujú nám to aj skúsenosti Zeme s veľkými vymieraniami, po ktorých vždy znovu a znovu došlo 
k explózii omnoho bohatšieho života ako bol ten, ktorý charakterizoval Zem pred katastrofami, ktoré 
spôsobili globálne vymieranie života.  

Na hranici ordoviku a silúru pred 443,4 miliónmi rokov došlo k vymieraniu, ktoré je zodpovedné za 
vyhubenie cca 85 percent druhov vtedajších živočíchov. Príčinou tohto vymierania bolo jedno z najväčších 
zaľadnení v histórii Zeme alebo masívna vulkanická činnosť, prípadne nejaká vesmírna katastrofa [72]. 

Výrazné vymieranie postihlo planétu aj koncom devónu pred približne 374 miliónmi rokov. Bola to 
vlastne celá séria menších vymieraní, ku ktorej došlo v priebehu 25 miliónov rokov. Zahynulo 75 percent 
všetkých druhov, pričom najťažšie zasiahlo morské živočíchy. Jeho príčina zostáva neznáma (mohol to byť 
masívny vulkanizmus? [73])  

K najtragickejšiemu vymieraniu v histórii Zeme došlo pred 252 miliónmi rokov, pričom zahynulo až 
96 % druhov. Životu trvalo desať miliónov rokov než sa z tejto katastrofy spamätal. Impulzom k vymieraniu 
boli pravdepodobne klimatické zmeny zapríčinené uvoľnením ohromného množstva metánu z oceánskeho 
dna alebo explóziami a požiarmi ložísk uhlia a zemného plynu na Sibiri [74]. 

Na konci Triasu pred 201 miliónmi rokov vymrela vyše polovica dovtedy žijúcich druhov, čo 
výrazne uľahčilo dinosaurom robotu s ovládnutím Zeme.  

Pomerne všeobecne známe vymieranie, ku ktorému došlo na rozhraní období kriedy a paleogénu 
v dôsledku dopadu asteroidu do oblasti Yucatanu, nebolo so svojimi vyše 75 percentami vyhubených druhov 
zďaleka také katastrofálne ako permské vymieranie. Vyhynula síce celá skupina dinosaurov, ale ostatné 
(vtáky) prežili dodnes. Dopad asteroidu vlastne len zavŕšil vymieranie druhov, ku ktorému už dochádzalo aj 
predtým v dôsledku masívneho vulkanizmu a ďalších faktorov [75, 76]. 

Vymierania majú len málokedy jednu príčinu. Väčšinou ide o celý súbor rôznorodých príčin. 
K vymieraniu života došlo na Zemi mnohokrát. Príčiny mnohých z nich sú hypotetické a je veľmi 
diskutabilné, či by bolo ľudstvo schopné im čeliť aj v prípade, že by príčiny ich vzniku včas rozoznalo.  

V súčasnosti indikujú prieskumy realizované medzi obyvateľstvom Západu, že na jednej strane 
dochádza k výraznej sekularizácii spoločnosti, no na druhej strane dochádza k oživeniu viery v mágiu, a to 
v miere porovnateľnej len so stredovekom [14]. S tým zrejme súvisí aj obnovenie pohľadu na prírodu, ktorý 
jej vracia akúsi magickú silu, ktorý prestáva v prírode vidieť objekt poznávania a začína vnímať prírodu ako 
entitu hodnú zbožňovania. Tento typ vnímania prírody je typický predovšetkým pre takzvaný environ-
mentalizmus t.j. pre myslenie, ktoré opustilo chladný svet vedy a zmenilo ekológiu na ideológiu. Ako uvádza 
Potůček [77]: „Environmentalizmus je plnohodnotnou politickou ideológiou, hlásiacou sa k princípom 
ekológie, ale súčasne vychádzajúcu za jej hranice na základe politického a religiózneho nádychu“  

Ekologisti a zástancovia environmentazmu niekedy formulujú svoj postoj k prírode aj nasledovne: 
„Efektívnejšie než ťažiť drevo je ťažiť informácie z pozorovania prírodných procesov.“ Príroda sa podľa 
týchto predstáv má stať pasívnym objektom vedeckého a ekonomického záujmu. Podľa Škabrahu [59] ide o 
zastieranie sporu, ktorý má svoj základ vo filozofickom prístupe k problému a je viac-menej mytologickej 
povahy. Ako upozorňuje Loužek [66], environmentalizmus je prirodzeným spojencom socializmu, pretože sa 
usiluje o reformu spoločenského poriadku, odstránenie sociálnej či environentálnej „nespravodlivosti,“ ktorú 
vytvára slobodný trh. Verí, že svet možno vylepšiť štátnymi zásahmi, čo by viedlo k posilneniu etatizmu, „t.j. 
moci štátu nad jednotlivcom, k obmedzeniu slobody a regulácii ľudských životov.“ 

Kohák [78] vyzýva k zodpovednosti človeka za svet: „Človek sa svojim rozvojom stal zodpovedným 
za starostlivosť o prírodu, a to je jeho prvotná úloha... Najskôr ide o záchranu našej planéty a o starostlivosť 
o prírodu ako celok, následne o starostlivosť o ľudstvo ako celok.“ Hoci ekologisti tohto typu kritizujú 
tradičné politické ideológie kvôli antropocentrizmu, pokiaľ tvrdia, že človek je nie nadradený iným životným 
formám a nijako nad „nevyčnieva,“ ich východiská ho predpokladajú. Pokiaľ je človek len jedným spomedzi 
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živočíšnych druhov, potom jeho vplyv na prírodu nemôže spôsobiť globálnu katastrofu, môže len spôsobiť 
vytlačenie istých životných foriem, tak ako tomu bolo v celej histórii Zeme. V prípade, že sa považuje len za 
jeden živočíšny druh, nemá právo obmedzovať typicky ľudské aktivity v snahe ochrániť iné živočíšne 
a rastlinné druhy. Bolo by to zasahovanie do nimi tak vyzdvihovanej prírodnej rovnováhy (klimaxu), ktorá 
vzniká v dôsledku prirodzeného presadzovania sa jednotlivých druhov na úkor iných [66]. Aj Naess [79] 
zastáva antropocentrický postoj: „Zásada rovnosti v biosfére – definovaná rovnými právami – je niekedy zle 
chápaná v tom zmysle, že ľudské potreby by nemali byť nadraďované potrebám ostatných druhov.“  

Ako upozorňuje Dubnička [69], zodpovednosť za svet, za prírodu je potvrdením nadradenosti 
človeka nad ňou. „Čím väčší je rozsah zodpovednosti, ktorú berieme na seba, tým viac rastieme vo svojej 
ľudskosti. Naopak, ak nepreberáme žiadnu zodpovednosť, sme sotva ľudia.“ [80]. To zároveň znamená, že ak 
sa človek stáva zodpovedným za svet, stavia sa nad prírodu a vyčleňuje sa z rámca ekológie, už nie je 
rovnocennou súčasťou ostatných životných foriem. 

Radikálny environmentalizmus vychádza z presvedčenia, že príroda je posvätná a preto ju treba 
chrániť (nie pre potreby človeka ale pre ňu samotnú). Takéto ponímanie prírody môže niekedy byť aj 
religiózne podfarbené. Časť ochranárov, ktorá vyznáva tento typ environmentalizmu, sa po vzore osvietenstva 
snaží o apoteózu prírody, odmieta ju „odčarovať“ a nevníma ju ako poznateľnú entitu ale ako svoju veľkú 
Kirku. Práve kdesi tu treba hľadať dôvod tak častého odporu mnohých ochrancov prírody k vedeckým (teda 
racionálnym) výsledkom a príklonu k ideologickým (často racionálne nedostatočne zdôvodneným) riešeniam 
problémov [77]. Dosiahnutie cieľov radikálnych environmentalistov by bolo možné len za cenu obmedzenia 
slobody. Za istých okolností môže radikálny environmentalizmus vyústiť až do ekoterorizmu, ekoanarchizmu 
a ďalších antisystémových prúdov. Samozrejme, environmentalizmus má aj svoje umiernené formy. V envi-
ronmentalizme sa stretávajú v konečnom dôsledku početné ideologické prúdy, napríklad ekofeminizmus, 
ekomarxizmus či ekoanarchizmus. 
 Extrémne názory sa vyskytujú aj na druhej strane ideológie, u antienvironmentalistov. Tak napríklad 
Arnold [81] prezentoval názor, že „ľudská činnosť a všetky jej produkty sú práve tak časťou biosféry ako vtáci 
či veľryby. Znečistenie nie je preto nežiadúce; je to prirodzený dôsledok života a práce. Negativistické 
a nekonštruktívne právne normy obmedzujú priemyslové znečistenie sú práve tak hlúpe, ako keby sme chceli 
kravám prikazovať, že nesmú produkovať hnoj“ [82]. 
 
DISKUSIA 
 
 Prales Białowieża (po poľsky Puszcza Białowieska, po slovensky Bielovežský národný park) 
je najstarší a najväčší prales na európskom území. Rozprestiera sa na 150-tisícoch 
hektárov na území dvoch krajín: na poľskej strane je 60-tisíc hektárov, na bieloruskej 90-tisíc 
hektárov. Vznikol pred 10-tisícmi rokov a do dnešných dní si žil bez zásahu človeka aj vďaka tomu, že 
poľská šľachta si ho vyhliadla ako lovecký revír. V minulosti bol vo vlastníctve litovských kniežat 
i ruských cárov. Leží v močaristej nížine na riekach Narewka, Hwoźna a Łutownia. Územím pretekajú 
aj menšie riečky Przedzielna, Sirota a Orłowka. Pôdy sú priepustné a piesčité. Prales je zmiešaný, s 
prevahou listnatých stromov, pozoruhodné sú storočné duby. Ochrana tohto územia sa datuje od 16. 
storočia, kedy bolo vyhlásené za lovecký revír so zvláštnou ochranou zubrov (za zabitie zubra hrozil 
páchateľovi trest smrti). Nepočetné obyvateľstvo regióna bolo poverené starostlivosťou o prales a za 
to bolo oslobodené od poddanských povinností a od daní. Stádo zubrov sa do konca 19. storočia 
rozrástlo na tisíc kusov. Prvá svetová vojna spôsobila, že tu žijúci zubri boli vyhubení (posledný zubor 
bol zastrelený roku 1919). V tej dobe bolo v celej Európe v zoologických záhradách už len 54 zubrov. 
Štyroch z nich zakúpila poľská vláda a do roku 1939 sa podarilo malé stádo rozšíriť na 16 kusov. 
Počas nemeckej okupácie tu plánoval Hermann Gőring vytvoriť najväčší lovecký rajón na svete. Je 
pozoruhodné, že bojové akcie druhej svetovej vojny zubri prežili. V roku 1979 bol prales zapísaný do 
zoznamu svetového dedičstva UNESCO, v roku 2014 bol rozšírený a zapísaný do zoznamu lokalít 
požívajúcich ochranu ako svetové prírodné dedičstvo.  

V histórii možno sotva nájsť platný ideál harmonického vzťahu kultúry a prírody [69] 
a vyslovuje názor, že morálna ekológia sa nedá uplatňovať v krajinách tretieho sveta, ktoré trpia 
akútnou núdzou. O ochrane prírody sa spravidla dá hovoriť len v rozvinutých spoločenských 
systémoch. Napriek tomuto tvrdenie existujú prípady, kedy sa vyspelým štátom darí v krajinách 
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tretieho sveta presadiť ochranu prírodných hodnôt výmenou za rôzne materiálne výhody, tak napríklad 
dlhodobo existujú v chudobných afrických krajinách prírodné rezervácie, ktoré sú pre tieto zeme 
zdrojom valút, prinášaných turistami zo Západu.  

Problémy ochrany prírodného dedičstva sú mimoriadne rôznorodé. Najčastejšie sa stretávame 
s nerešpektovaním zákonov a s ich nejednotným výkladom. Ochrana prírody je veľmi často nútená 
zvádzať zápas s ekonomickými záujmami rôznych zložiek ľudskej spoločnosti. Ako menej známy 
príklad takéhoto zápasu môže poslúžiť chránený areál Malachovské skalky v blízkosti obce Malachov. 
Tento je chránený od roku 1990, avšak ani táto ochrana ho nedokázala uchrániť pred introdukciou 
antropických zásahov. Všade v jeho okolí sa realizuje individuálna bytová zástavba a je len otázkou 
času, kedy bude aj užší areál skaliek zdevastovaný. Verejnosť s napätím sleduje vývoj situácie 
v Kôprovej doline, problematiku necitlivej výstavby rekreačných a športových areálov priamo 
v národných parkoch Tatry a Nízke Tatry, ochrany dunajských slepých ramien... 
 Pri ochrane prírodného dedičstva niekedy dochádza aj k paradoxným situáciám. Pri zatvorení 
banských diel v záujme ochrany životného prostredia sa často zabúda na skutočnosť, že keď banské 
diela a banské depóniá nemajú zodpovedného hospodára, stávajú sa potenciálnymi zdrojmi masívneho 
zaťaženia krajinných zložiek ťažkými kovmi, narušením stability svahov a neočakávanými výronmi 
kyslých banských vôd (napríklad roku 2008 v Smolníku). 
 Ochranári zaujímajúci sa o problematiku biodiverzity môžu byť prekvapení, že nimi tak často 
zatracovaná banícka aktivita dočasne môže dokonca viesť z výraznému zvýšeniu biodiverzity daného 
územia. Na banských haldách, odkaliskách ako aj v lomoch možno neraz sledovať introdukciu vzác-
nych rastlinných druhov, ktoré by sa na antropicky nedotknutých stanovištiach nedokázali presadiť. 
 Rozpaky môže vyvolávať aj ochrana niektorých unikátnych skalných útvarov, ktoré ochranári 
ošetrujú odstraňovaním machov, lišajníkov a rastlinného porastu (napríklad niektoré bazaltové 
stĺpovité útvary zvané aj „skalné organy“), aby tak zabránili deštrukcii týchto brál, pričom si 
neuvedomujú, že je to vlastne akási ochrana prírody pred prírodzenými procesmi.  

K paradoxom ochrany prírody a prírodného dedičstva patrí napríklad aj ochrana niektorých 
lúčnych biotopov, ktoré sú vlastne výsledkom antropickej činnosti. Kosením a spásaním takýchto 
horských lúk v záujme ich zachovania a zachovania ich unikátnej flóry vlastne človek bráni návratu 
prírody do pôvodného, človekom neovplyvneného stavu, teda zmene porastov v dôsledku prirodzenej 
sukcesie krovín a drevín. Tu sa ochrana prírody spreneveruje základnej téze ekológie, že všetky 
ekosystémy majú sklon k dosiahnutiu rovnovážneho stavu, ktorý sa nazýva aj „harmóniou.“ 
Ochrancovia prírody, ktorí formálne vychádzajú práve z tejto premisy [77], trpia v tomto prípade vo 
svojich postojoch zvláštnou formou logickej nedôslednosti. Kritizujú politické ideológie kvôli ich 
„antropocentrizmu,“ avšak schizofrenicky ho sami implicitne predpokladajú. Na jednej strane tvrdia, 
že človek sa nesmie vyvyšovať nad ostatné živočíšne druhy a na druhej strane sústreďujú svoje úsilie 
na reguláciu antropických činností, aby ochránili vybrané zložky prírody a vybrané živočíšne druhy. 
Ak je človek skutočne len jedným zo živočíšnych druhov, potom jeho pôsobenie môže vyvolať len 
takú globálnu katastrofu, akú je nutné akceptovať aj ako dôsledok pôsobenia iných druhov. Môže 
spôsobiť ontogenické či fylogenetické zmeny – tomu ale bolo v prírode vždy tak. Dôsledný 
ekologický postoj by teda mal rešpektovať, že fungovanie každého ekosystému – vrátane človeka – 
povedie skôr či neskôr k rovnováhe, je však otázne, či v prospech človeka. 
Samozrejme, človek má povinnosť prírodu a jej dedičstvo chrániť, k tejto úlohe však smie pristúpiť až 
potom, keď uzná, že nie je len rovnocennou súčasťou ostatných prírodných zložiek ale uzná 
antropocentrický aspekt ako východisko k tejto činnosti.  

Mnohé prírodné pamiatky sú, paradoxne, dôsledkom antropických aktivít. Tak napríklad 
„kamenné vodopády“ v Šomoške aj viaceré lokality v Cerovej vrchovine či na Ficbergu (Krupina), 
resp. náleziská skamenelín (Sandberg a ďalšie) objavil človek až pri otváraní lomov, ťažbe kameňa 
a piesku pre potreby stavebníctva. Početné vzácne rastlinné spoločenstvá sa dokázali presadiť len 
v dôsledku antropických zásahov do prírody (vstavačovité - Orchidaceae na haldových stanovištiach 
po ťažbe ortuťových rúd v Malachovskej doline, hlaváčik jarný – Adonis vernalis na Sandbergu nad 
Devínskou Novou Vsou, ľalia zlatohlavá – Lilium martagon na haldách v lokalite Lúky pod Tanádom 
nad Štiavnickými Baňami a iné). Existencia metalofytov naznačuje, že sama príroda bola 
„predpripravená“ na oživenie lokalít s pôdami kontaminovanými ťažkými kovmi. Niektoré rastliny 
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(napríklad sekvoje) sa dokážu rozmnožovať len v dôsledku devastujúcich požiarov, ktoré ničia celé 
lesné spoločenstvá.  

Uvedené príklady naznačujú, že ochrana prírodného dedičstva je mimoriadne komplikovaným 
problémom a vyžaduje si citlivý a erudovaný prístup. 
 
ZÁVER 
 

Medzi ekonomickými záujmami civilizácie a snahou ľudstva žiť v zdravej nepoškodenej 
prírode dochádza často k nevyhnutným konfliktom. Či už ide o vzťah človeka s prírodou alebo 
konflikt medzi týmito dvomi entitami, stav napätia medzi nimi nemožno úplne odstrániť. V súčasnom 
environmentalizme prežíva mnoho dobre živených mýtov. Všeobecne sa verí, že dávne generácie 
ľudstva na rozdiel od dnešného človeka dokázali existovať s krajinou v harmonickom súžití. 
V skutočnosti ide len o to, že v dávnej minulosti bola populácia tak málo početná, že jej zásahy do 
krajiny neboli natoľko výrazne ako dnes. „Prírodný človek v relevantnom rozsahu neexistuje 
a návraty k prírode sú vnášaním kultúry – civilizácie do prírody“ [83]. 

Vynikajúci český vedec, geológ, klimatológ a environmentalista Václav Cílek [84] napísal: 
„Svet a životné prostredie určite nie sú vo vyhovujúcom stave ale prepadať ekologickému pesimizmu 
a veriť, že ľudstvo čaká katastrofa (ak sa nezmení), je zavádzajúca, rovnako ako bezbrehý ekologický 
optimizmus, ktorý vyznáva presvedčenie, že príroda si sama poradí s každou devastáciou.“ Ide totiž 
o to, že príroda si bez akýchkoľvek pochybností zaiste poradí s každým antropickým zásahom do 
krajiny, nemožno však vylúčiť, že si tak poradí na úkor toho, kto ho spôsobil. Zem zaiste prežije naše 
zásahy do svojej štruktúry, otázkou však ostáva či takéto počínanie prežije ľudstvo (a spolu s ním, 
samozrejme, aj ostatná biota). Nie je isté ani to, že každá ekologická aktivita má správne smerovanie. 
Ochrana prírody a prírodného dedičstva bude aj v budúcnosti výsledkom kompromisov medzi 
oprávnenou snahou človeka rozvíjať svoju hospodársku bázu a kultúrnu nadstavbu a medzi ochranou 
prírodných hodnôt. Pokiaľ niektorá zo strán nenadobudne vďaka legislatívnym úpravám výraznú 
prevahu, možno tento konflikt riešiť výlučne rokovaním [85]. Problémom býva, že obidve strany 
považujú svoje argumenty za jedine správne a odmietajú hľadať spoločne akceptovateľné východiská. 
Dobrej veci neprospieva aj často sa objavujúci agresívny charakter ochranárskych akcií, pričom 
extrémne ladení ochranári neraz prekračujú aj hranice zákona. 

„Ekologická všímavosť zosilnela... nie je všetko stratené, pretože ľudia, ktorí sú schopní 
upadnúť do extrému, sa môžu aj prekonať, znovu sa rozhodnúť pre dobro a obrodiť sa bez ohľadu na 
akúkoľvek psychologickú či sociologickú podmienenosť“ [3]. Možno len dúfať, že v budúcnosti si 
ľudstvo uvedomí význam prírodného dedičstva a podľa možností uprednostní tieto nenahraditeľné 
hodnoty pred okamžitým materiálnym ziskom a sebeckými zásahmi do krajinných štruktúr, ktoré 
vznikali často desiatky, ba stovky miliónov rokov. 
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