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V jednom z Platonových dialogů se Faidros ptá Sokrata, proč se nikdy nevydá za hradby Atén do volné krajiny. A Sokrates mu odpovídá: „Podívej, Faidře, jsem ctitelem učenosti, a stromy ani otevřená krajina mě nemohou ničemu naučit, kdežto lidé ve městě ano.“ Už před dvěma tisíci lety se tedy západní civilizace definovala v opozici vůči divokému, jako oddělená od přírody a začala se utvrzovat v tom, že lidstvo je jediným tvořivým činitelem v tomto světě.
Že tomu tak ale samozřejmě nebylo vždycky, svědčí třeba příklad Charlese Darwina, který se domníval, že i zvířata mají estetické cítění, někteří ptáci dokonce vyšší než „primitivní domorodci“. A švýcarský zoolog Adolf Portmann rovnou přiznal živým bytostem niternou aktivitu a subjektivní prožívání sebe sama, jež se podle něj projevuje skrze tělesný povrch: barvy a ornamenty. Do sporů a přemýšlení o tom, jestli je lidská kultura rozšířením přírodních procesů a zákonitostí, nebo naopak jejich popřením, však přispěli i čeští estetici a přírodovědci. Jejich myšlenkové dědictví mapuje kniha Karla Stibrala, Ondřeje Dadejíka a Vlastimila Zusky Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu. Zabývá se tématy, která se by dala shrnout do několika otázek: Vládne estetickým citem jen člověk, nebo i další živočichové? A náleží estetické hodnoty jen umění, nebo je můžeme přiznat i přírodě? A pokud ano, jak se navzájem ovlivňují? 
Třeba Josef Durdík (1837–1902) se domnívá, že přírodní jevy a organismy takové hodnoty naplňují. Jde o filozofa a estetika, který se jako jediný Čech setkal s Darwinem, když ho navštívil v jeho venkovském sídle v Downu. Patří mu mimochodem prvenství v užití pojmu „nálada“, kterou uvádí jako nejdůležitější složku estetické hodnoty krajiny. V díle Všeobecná aesthetika podává výklad základních estetických forem a dochází k tomu, že zásadní roli při vnímání estetické hodnoty je „živost“. Proto za vrchol přírodního estetična považuje rostliny a jejich klidnou krásu. Zvíře je na něj už živé příliš. Durdík ovšem nepovažuje vše v přírodě za krásné, podle něj je taková představa „roztouženého přírodomila“ naivní. A nepřehlíží ani negativní dopady lidské činnosti na přírodu, jako je odlesňování, které má za následek vznik povodní. Jeho práci Pozor na lesy! bychom tak mohli považovat za jeden z prvních ekologických textů. Estetikou přírody se ale okrajově zabývali i estetici umění, jako byl Jan Mukařovský nebo Otakar Hostinský, a mezi současníky autoři řadí biology Univerzity Karlovy v čele se Stanislavem Komárkem a Zdeňkem Neubauerem, kteří navazují na učení švýcarského zoologa Adolfa Portmanna. 
Z výsledného dojmu knihy je však patrné, že v českých zemích v minulosti nikdy nevznikl silný myšlenkový proud, který by se přírodní estetice systematicky věnoval. V naprosté většině jde o estetiky umění, kteří se tohoto tématu spíše jen dotkli. Například Jan Mukařovský úvahou o napětí a unikavosti krásy přírody, která se tak liší od záměrnosti výtvarného umění a jeho „bytostného podržování estetických hodnot“. Přesto asi nejinspirativněji vyznívají úvahy Otakara Hostinského, který se domnívá, že bez zkušenosti estetického zážitku s přírodou není možný estetický zážitek z umění a naopak. 
Předznamenal tak úvahy amerického ekologa a filozofa Davida Abrama, který mluví o ztrátě reciprocity dnešní civilizace s přírodou: Vzájemnost se nám dostává, jen pokud je ostatní příroda zakoušena jako něco, co nám může odpovídat a zpětně na nás působit. A také jen pokud se my lidé pokládáme nikoli za netělesné mysli, nýbrž plnoprávné živočichy, účastníky téhož světa a jeho velkolepého příběhu. 
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