Genius loci
Když vyšla kniha Christiana Norberga-Schulze Genius loci s podtitulem Krajina, místo, architektura česky poprvé, což bylo v roce 1994, zůstávala ležet celkem bez valného zájmu na pultech a nakonec se jí knihkupci zoufale zbavovali ve výprodejích. O několik let později, když nás začaly zajímat i jiné věci, už se nedala sehnat. Nebyla k dostání ani v antikvariátech a kdo po ní toužil, musel si obstarat nekvalitní xerokopii. Titíž knihkupci si možná v tu dobu rvali vlasy – zájemce by zaplatil i vícenásobek původní ceny, jen kdyby knihu sehnal. Letos, takřka po dvaceti letech, vyšla konečně znovu (vydalo nakladatelství Dokořán v překladu Petra Kratochvíla a Pavla Halíka). Dnes už ale zasvěcení vědí. Není totiž zrovna mnoho takových knih, které by se zabývaly prostorem, krajinou a místem ve vztahu k člověku a také tím, co činí některá místa přitažlivější než jiná, geniem loci. Genius loci je římský pojem – ochranný duch, který dává lidem i místům život (přičemž jde o kombinace široké řady prvků, netýká se jen architektury) a také je to cosi, co poslední dobou začínáme čím dál více hledat – obzvlášť jsme-li svým založením poutníci (záměrně neužívám zprofanovaného slova turista, jež je obtěžkáno turistickým průmyslem, ale ne duchem). Hledání genia loci je zároveň hledáním odpovědi na otázku, proč se nám někde líbí a jinde ne. Člověk však není jen poutník, též někde žije a bydlí. Zásadním problémem dneška je, a právě toho se dotýká Norberg-Schulz ve své knize, že přibližně posledních sto let ztrácí člověk schopnost se se svým krajem a místy identifikovat. To je důležité, protože prostředí je jedna z nejsilnějších věcí, které na nás působí. Lidé a krajina jsou spojené nádoby. A nezbytnou podmínkou lidského života je podle Norberga-Schulze právě stabilita Loci – ducha místa. Genia loci míst a atributy, které přispívají k jejich výjimečnému charakteru. Norberg-Schulz podrobně rozebírá krajinotvorné prvky, fenomény a charakterizuje typy krajin. Spolu s nimi představuje také způsob života, který je pro jejich obyvatele prostředím daný a tím i typický. Krajina totiž předurčuje celkové založení člověka – jinak se žije v divokém severském lese, jinak na poušti, a to vše má vliv na další život, rituály, bydlení, obživu. Vše má totiž vliv. Zda je vidět obloha často, nebo vůbec. Přirozené hranice. Reliéf – rovina, nebo hory. Voda – rybníky, potok nebo moře. Země, voda, nebe, rostliny. Vše jakoby byl jen ve své podstatě jen poměr, počet, vzdálenost. A charakter krajiny odráží charakter jeho obyvatel. Protože krajina počítá i s člověkem, měla by zde přijít ke slovu architektura, jejíž role je v konkretizaci prostoru. Měla by vyzvednout místní přírodní základ, korespondovat s ním a harmonizovat ho, na což Norberg-Schulz svou knihou apeluje (zde je otázka, nakolik se dnes právě toto současným architektům daří.) Na závěr knihy se autor podrobněji zabývá analýzou genia loci několika měst (textu nechybí bohatý obrazový doprovod). A není jistě bez zajímavosti, že jedním ze zkoumaných měst je vedle Říma a Chartúmu také Praha.
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