
Nesamozřejmě krásná příroda
Majestátné propasti norských fjordů. Bujná vegetace tropických pralesů. Rozkvetlá letní louka na Vysočině. Při rozkochaném pohledu na takové scenérie málokoho asi napadne, že jejich krása nevězí v nich samotných, nýbrž že byla stovky let objevována či spíše jakoby vytvářena. Kniha Karla Stibrala (34) nazvaná Proč je příroda krásná s podtitulem Estetické vnímání přírody v novověku (Dokořán 2005) nejenom potvrzuje fakt, že zalíbení v přírodě není tak přirozené, jak by se mohlo zdát, ale pokouší se také zmapovat, jak se tento kulturní koncept utvářel a proměňoval od antiky až do dvacátého století. 
Autor se především zaměřuje na období mezi renesancí a secesí, které mělo pro estetické osvojení přírody klíčový význam. Po starověkém Řecku, které vzalo na milost vedle člověka jen koně a psa, imperiálním Římu, jenž se zas zahleděl do ušlechtilých rolníků a jejich stád, a středověku, který převzal římské pastorální záliby a divokou přírodu, jako les a hory, hodnotil jako vyloženě ošklivou, přišla italská rensance, jež spolu s vlámskými a německými mistry spočinula svým okem na člověku a také na prostředí, v němž žije. Od této chvíle se již zájem o přírodu jen stupňoval. Sedmnácté století zrodilo krajinomalbu a francouzský pečlivě nalinkovaný park. V osmnáctém století se zas objevil park anglický, Rousseaův odpor k civilizaci a Kantovo nezainteresované zalíbení v přírodě. Pak přijdou na řadu zvichřené romantické scenérie, zrod turistiky a alpinismu, střízliví realisté, fotografie, světlem posedlí impresionisté a konečně vegetativní secese. Dvacátý věk ve vnímání přírody podle autora už jen těží z minulosti (viz romantické západy slunce na kýčovitých pohlednicích nebo v reklamě). 
Stibral vystudoval estetiku, filozofii a dějiny přírodních věd, takže se ve svém příběhu přírody zaměřuje především na výtvarná díla a myšlenky vědců a filozofů, zatímco literárních projevů si všímá jen okrajově. I tak ale bude jeho práce pro milovníky beletrie přínosem. Uvědomí si, jaké kulturní pozadí mají knihy Vznešenost přírody Miloty Zdirada Poláka, Sovova přírodní lyrika či Demlovi Moji přátelé, ale dozvědí se i leccos zajímavého o historii vědy a pojímání přírody na Dálném východě. Stibralova kniha, třebaže místy příliš učebnicově výkladová a vědecky suchá, tak představuje pro žánr dějin idejí pozoruhodný přírůstek.
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