PROČ JE PŘÍRODA KRÁSNÁ?

Když se na alpské vyhlídce setká italský, český a japonský turista a okouzleně vzdychají nad panoramatem hor, asi málokomu dochází, že ještě před dvěma sty lety by jejich předkové na stejném místě nic hezkého neviděli. A hlavně že asijská a evropská kultura dospěly k obdivování přírody zcela odlišnými cestami. Právě příběh, během něhož lidé začali vnímat přírodu jako něco krásného a obdivuhodného, popisuje estetik a přírodovědec Karel Stibral v knize Proč je příroda krásná? „Nu, jakpak se líbilo mladému pánovi (na Šumavě)? Špatně, špatně, neníli pravda? Není divu. U nás je krajina ošklivá, samý les, samý vrch - to je v kraji českém jinaká krása! Všechno pěkně rovno, všude pole, všude čisto,“ cituje Stibral Klostermannův román z konce devatenáctého století a dodává, že podobně to viděli mnozí venkovští lidé ještě v šedesátých letech minulého století. Krásná pro ně byla krajina obhospodařovaná, beze stopy nejen divokosti, ale vůbec jakékoli přirozenosti. 
Ale historicky se nejednalo jen o postoj nesentimentálních venkovanů. Na jiném místě své knihy cituje poněkud anekdotickou příhodu, kdy ctný intelektuál první poloviny osmnáctého století zvrací hnusem při pohledu na panoráma Alp a jiný veleduch téže doby, Diderot, píše, že „lesy, hory, propasti, chaos, stařecké vrásky, smrtelná sinalost, následky nemoci ...“ se mohou líbit jen v malířství, ne ve skutečnosti. Hory a smrtelná sinalost jako shodný estetický zážitek? Kdo by něco takového dnes třeba na Štrbském plese čekal. 
Není vlastně ani tak překvapivé, že dříve lidé nepovažovali divokou přírodu za krásnou a dlouho jakoukoli krajinu nevnímali jako estetický objekt. To je pochopitelné, bojovali s ní o obživu. Zvláštní je, jak zásadně a poměrně rychle se tento přístup změnil. A proč. 
DĚJINY PŮVABŮ 
Karel Stibral mapuje především onu intelektuální linii pohledu na krajinu a přírodu. Kromě jiného proto, že je vzděláním estetik, a také proto, že zatímco postoj venkovanů zůstával prakticky po tisíciletí stále stejný, intelektuálové svůj názor měnili. Navíc se vývoj jejich myšlení dá dobře odpozorovat z malířských děl a filosofických a estetických spisů. 
Je pozoruhodné, že i v antice, tedy mimořádně vyspělé a moderní civilizaci, která byla v mnohém srovnatelná s tou současnou, byla pozornost soustředěna natolik na člověka a jeho dějiny, že příroda tu hraje velmi malou roli. Příroda je především divoký nepřítel, černý stín v zemi barbarů, který je třeba porazit. A když se o něco později věnuje přírodnímu prostředí alespoň trocha pozornosti, jde o detail -rostlinu, zvíře, krajina je pořád spíše kulisa v pozadí. A i když se pak, na začátku našeho letopočtu, dostane blíže k centru pozornosti, autor, spisovatel či malíř, obdivuje opět krajinu obhospodařovanou a kultivovanou. Antické Řecko přírodu přehlíželo, antický Řím ji byl ochoten přijmout tehdy, jestliže připomínala zahradu. 
Podobný vývoj se odehrál znova i ve středověku. Ten byl natolik obrácen k otázkám duchovním, že krajina byla opravdu jen pozadím. Na obrazech té doby vidíme vlastně jen jakousi šablonu, kulisu na obzoru. „Zduchovnělé“ uvažování té doby se promítalo i sem, příroda je krásná snad jen proto, že jde o boží stvoření, nejde o vztah k přírodě skutečné, ale především k symbolu. Ostatně nejčastěji popisovaná a obdivovaná příroda té doby je biblický ráj, tedy místo, které reálně neexistuje, ale kam si můžeme promítat všechny své idealizované představy. Rajská zahrada, místo spasení, je asi nejstručnější a nejpřesnější metafora středověkého vnímání krajiny. 
Renesance samozřejmě přinesla i v tomto směru zásadní změnu, ale neměli bychom si ji představovat příliš revolučně. Jistě, lidé se začali kromě teologických schémat zajímat i o viditelný a hmatatelný svět, začali ho zkoumat a popisovat, ale nešlo o vědecký přístup v dnešním slova smyslu. Tehdejší věda byla se symbolickým uvažováním, uměním a estetikou velmi úzce propojena, a když například Leonardo da Vinci kreslil krajinu, byl v tom kus vědeckého zájmu podobně, jako když do nejmenšího detailu zachycoval pitvaná těla. Karel Stibral tehdejší výtvarná díla rozebírá detailně a rozlišuje přístup italských malířů hledajících v krajině a přírodě matematické a kompoziční zákonitosti a přístup malířů zaalpských - tedy například německých a francouzských -, kteří přírodu zachycovali věrněji a realističtěji. Ale středověký obdiv k duchovnímu světu tady byl pořád silně přítomný. Takže malíři často vytvářeli idealizované krajiny - symboly -, a když sám nejryzejší reprezentant renesančního přístupu ke světu, básník Petrarca, při první dokumentované „vysokohorské túře“ vystoupil roku 1336 na horu Hemus, v té době čin opravdu nevídaný a pošetilý, opět po krátké obhlídce konstatuje, že více než věci pozemské je obdivu hodný především duch. 
OD ROUSSEAUA KE GREENPEACE 
Důležitost krajiny a přírody ve filosofickém a estetickém uvažování evropské civilizace stále narůstala, ale samostatným tématem se krajina stala až v sedmnáctém století. Tehdy vznikly malířské školy věnující se krajině a barokní estetika začala s krajinou počítat jako samozřejmou součástí stavby. Snad v tom hrála zásadní roli i Evropa zdevastovaná a zpustlá třicetiletou válkou. Krajinu bylo třeba „rekonstruovat a přestavět“, vytyčit místa pro nové stavby, cesty, rozdělit ji na udržovanou produkční krajinu a kultivovaná místa šlechtického odpočinku. Tato tendence se nejdříve projevila ve snaze vnutit přírodě přísný řád geometricky sestříhaného francouzského parku. V tom se odrážely dobové myšlenky Descartovy, jenž viděl v přírodě stroj, který má sloužit člověku. Ale netrvalo dlouho a filosofové i malíři začali oceňovat i „divokou“ neupravovanou přírodu. Tato pozvolna se rozvíjející móda se nejdříve projevila v koncepci anglického krajinářského parku, který je samozřejmě také udržovaný a komponovaný, ale snaží se předstírat, že jde o divokou přírodu.
Přelom sedmnáctého a osmnáctého století přinesl velké množství myšlenkových podnětů, které se slily v jeden mohutný proud obdivu k přírodě a její nespoutanosti. Velkou roli hrály zámořské cesty a impulsy jiných kultur, například čínské či japonské, kde obdiv ke krajině prošel podstatně jiným vývojem a ustálil se v mnohem sofistikovanější a symboličtější podobě. Až si dnes člověk při pohledu na japonského turistu cvakajícího fotoaparátem řekne, kam až jemnost tušových krajinomaleb směřujících k abstrakci vlastně zdegenerovala. 
Asi nejmohutnějším impulsem té doby ale bylo myšlení Jeana-Jacquesa Rousseaua, který byl skutečným apoštolem novověkého přístupu k přírodě. Pro něj se stala náboženstvím, byla mu chrámem i církví, místem, kde se cítil svobodný. A byl jedním z prvních, kdo obhajoval i její svobodu, divokost a nespoutanost. Samozřejmě, Rousseauův obdiv k životu přírodního člověka v sobě má hodně naivismu, který připomíná kašírované prosté vesničky v parcích francouzských panovníků. Nelze mu ale upřít novost, s níž objevuje nespoutanost a divokou estetiku hor a hlubokých lesů, jež jsou mu protikladem příliš kultivované a obhospodařované krajiny. Je dobré si uvědomit, že civilizace té doby, energeticky poměrně náročná, ale ještě ne ve fázi využívání fosilních zdrojů, oholila a zkultivovala krajinu do míry, kterou si my, zvláště v poloprázdné střední Evropě, už ani nedovedeme představit. 
Rousseauovy myšlenky se z našeho kulturního kontextu už nikdy nevytratily. I když později filosofie a estetika opět od zkoumání přírodního krásna ustoupily, zabývaly se raději dějinami ducha a lidského myšlení a adoraci přírody přenechaly emocionalitě romantiků, téma krajiny a půvabu přírodních krás už zůstalo jedním z témat evropského myšlení. Jen se poněkud laicizovalo. Vědci začali přírodu pitvat a zkoumat pod mikroskopem, o její celistvé vnímání neměli velký zájem, takže ten zůstal doménou malířů krajinářů a šlechtických a měšťanských vrstev, které objevily nový fenomén -turistiku. A později i ochranu přírody jako formální vyjádření jejich nového vztahu k ní. 
Pozoruhodné je sledovat, jak ekologická hnutí, která jsou potomkem těchto tendencí, vzniklých na přelomu 19. a 20. století, klamou tělem a při obhajobě práva na „divokou“ přírodu přejímají často jazyk pozitivistické vědy, tedy víry v objektivitu a nestrannost „tvrdých“ faktů. Hájí-li les za městem před dálnicí, vypočítávají čolky a chráněné květiny, měří znečištění v půdě, protože i jim by přišlo divné říkat, že je v těch místech prostě hezky, a proto stojí za to je zachovat. Byť je to argument stejně platný a vzhledem ke kořenům tohoto způsobu myšlení vlastně případnější. 
NIC NENÍ NEMĚNNÉ 
Co tedy ze Stibralovy knihy vyplývá? Přinejmenším bychom si měli být vědomi historické omezenosti vlastního vnímání. Velmi pravděpodobně považujeme svůj obdiv k přírodě a krásné krajině za něco zcela přirozeného. Tady je ale jasně ukázáno, že to tak vůbec není. Že estetická libost z pohledu na horské panoráma je záležitost dobově velmi proměnlivá a další zásadní změny v tomto směru nás bezprostředně čekají. S přesunem naprosté většiny obyvatel do měst, často velmi velkých a bez přímého kontaktu s okolní krajinou, čeká nejen Evropu nejspíš dvojí tendence. Poněkud hysterické obdivování všeho přírodního, nenarušeného a původního a zároveň opravdu upřímné nepochopení a necitlivost ke všemu, co se nedá rozšroubovat, případně nastartovat a připojit do zásuvky. Kořen těchto tendencí je společný. Minimální fyzická zkušenost s netechnickým, stále proměnlivým světem. Tahle kniha ukazuje, jak úzce je naše estetické vnímání svázáno s prostředím, ve kterém žijeme. Uvidíme, za jak dlouho budeme zhnuseně zvracet při pohledu na nechutnou barevnou přeplácanost jarní louky. h Karel Stibral: Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku, Dokořán, Praha 2005
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