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Geometrizace a matematizace světa, která tak děsivě pro-
kázala svoji účinnost ve válečném umění třicetileté války, 
ať již šlo o pevnostní architekturu, vyrovnané regimenty 
vojsk či dělostřelbu, našla své vyvrcholení ve filosofii René 
Descarta (1596–1650) a na něj navazujícím mechanistickém 
výkladu světa. Od Descarta také vedlo stále častější vnímání 
světa a přírody jako obrovského mechanismu, stroje, kde 
zvířata či rostliny jsou jednotlivými malými strojky. Bůh se 
tu stává spíše než Tvůrcem Mechanikem – hodinářem, který 
stroj sestrojil, natáhl a ten již samovolně funguje sám. Pro-
sazení tohoto přístupu „podpořily“ i zákony pohybu formu-
lované Isaacem Newtonem a publikované v Principiích v roce 
1687, dávající základ klasické mechanice a vůbec vědeckému 
zkoumání založeného na matematizaci.

Formální geometrizující zahrady byly v 17. a na počátku 18. století hojně budová-
ny i v Británii, kde silně působily zejména francouzské, italské a holandské vzory – 
a jak uvidíme, vzbudily negativní reakci řady myslitelů. Na obrázku zahrada palá-
ce Hampton Court v Richmondu. Rytina Johna Bowlese z roku 1708.
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Spolu s touto geometrizací a strojovitostí přichází i vše-
obecné „umrtvování“ světa v přírodních vědách, zejména 
biologii. I během renesance stále přežívala představa o živosti 
světa, která se mimo jiné projevovala obecně sdíleným pře-
svědčením o samoplození. Věřilo se, že řada organismů (čer-
vů, hmyzu) vzniká přímo ze substrátu země, bahna či roz-
kládajících se organismů. Jedním z těch, kteří se o vyvrácení 
této teorie zasloužili, byl Francesco Redi (1626–1694), který 
prokázal, že mouchy se nerodí z mrtvých tkání, ale z vají-
ček, která musí naklást dospělá samička (sám ovšem ještě 
připouštěl samoplození z živé tkáně např. u žlabatek v hál-
kách „duběnkách“, z rostlinných šťáv). Stejně typické bylo 
věřit v růst hornin – s takovou představou pracovala také 
alchymie, v renesanci jedna z vedoucích věd. Od té se ale 
v průběhu 17. století emancipovala chemie (viz The Sceptical 

Chymist Roberta Boyla z roku 1661).
V každém případě měly tyto posuny v jednotlivých vědách 

mimo jiné za vedlejší důsledek, že najednou již Příroda nebyla 
schopná znova stvořit „život“ de novo. To vedlo k preformační 
představě, podle které Bůh stvořil pouze život, a od té doby 
se tyto organismy v nepřerušené řadě množí na v podsta-
tě neživé Zemi. V ovotékách samiček (příp. spermatékách 
samečků) jsou ve zmenšené formě obsaženy další samičky, 
a v nich další generace, na způsob matrjošek, až do doby 
a počtu Bohem stanoveného trvání života. Neobyčejný rozvoj 
mikroskopické techniky vedl pak paradoxně i k potvrzování 
této teorie, když např. Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723), 
který snad vůbec jako první pozoroval spermie, popisoval 
(a kreslil) v jejich nitru i malé človíčky, dokonce s jakousi 
čepičkou. Vidíme to, co odpovídá našemu „mentálnímu na-
stavení“ (Gombrich).12

Je otázka, jak dalece mělo toto „zmrtvění“ světa a jeho 
„ovládnutí“ geometrií v rámci novověké vědy vliv na estetický 
postoj k přírodě a její umělecké zobrazení. Jak poukazuje 
Woźniakowski, čím více se stával bezbarvým kosmos učenců, 
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tím více se „barvou“ zabývalo malířství i poezie. Umění (přes 
všechny teoretické snahy uplatnit i na něj co nejvíce různých 
pravidel a geometrických zákonů) jako by se snažilo kompen-
zovat tento umrtvující pohled přírodních věd.13 Také někteří 
myslitelé, jako např. Shaftesbury, proti této mechanizaci světa 
intenzivně vystupovali.

Na druhou stranu to byly právě přírodní vědy, které posi-
lovaly zájem o přírodu, a prostřednictvím nových objevů 
otevíraly zcela nové terény i nové vztahy. Současně učily dí-
vat se na přírodu jako na objekt – tedy z určité vzdálenosti – 
čímž vytvářely předpoklad pro možnost zaujetí estetického 
postoje, je z definice postojem distancovaným.

 Těžko ale posoudit míru vlivu přírodních věd, protože 
estetický postoj k přírodě v tomto období vyrůstal ze značně 
složitého komplexu vzájemných vlivů a podnětů: z proměn 
v náboženské oblasti, stejně jako ve filosofii, přírodních i hu-
manitních vědách, projevovaly se důsledky vývoje v oblas-
ti umělecké, ale i sociální či urbanistické (výstavba měst) 
a politické (třeba antagonismus Angličanů a Francouzů, 
nebo imperiální expanze). Všechny tyto oblasti měly svůj 
vliv a těžko rozhodnout, co a v jakém období i na jakém 
území je významnější a co méně.

Různé proměny estetického postoje k přírodě ve století 
osmnáctém podle mne ovšem předznamenává a předchází, 
nebo je v něm minimálně nejzřetelnější, především vývoj ve 
výtvarném umění. Právě krajináři 17. století stáli v pozadí 
teorií malebna a především na tyto umělce jako na specifické 
typy se pak naši teoretici i odvolávají.

V samotném 17. století je na příkladu krajinomalby vidět 
zcela zřetelný nárůst zájmu o přírodu, a to již ve smyslu zájmu 
o krajinu jako celek, nikoli jako o pouhý výčet objektů. Kra-
jinomalba se nyní stává svébytným a samostatným žánrem, 
byť stále s nižším statusem. I již tehdy respektovaný malíř 
krajin jako Claude Lorrain (cca 1600–1682), byl v první řadě 
považován za jako malíře historických námětů.

Malebno_tisk_1_248.indd   21Malebno_tisk_1_248.indd   21 26.11.2012   15:05:3426.11.2012   15:05:34



22

Je zajímavé, kolik různých typů terénu stejně jako jak růz-
ných pojetí krajiny objevují krajináři 17. století. Najdeme 
zde např. tiché klidné krajiny holandských mistrů střídmé 
barevnosti pod vysokým nebem, zobrazující víceméně reál-
nou krajinu silně ovlivněnou lidským vlivem (i ty se staly 
inspirativní pro britské výtvarníky či teoretiky 18. století – 
mj. Price). Najdeme zde ale i částečně fantaskní a „divoké“ 
barokní scenérie malířů z katolických zemí, jako byl třeba 
Rubens, zobrazující lesnaté či skalnaté terény. Pro pozdější 
britské úvahy nad malebnem se však stal přímo prototypem ta-
kových scenérií italský malíř Salvatore Rosa (1615–1673), jenž 
působil v Neapoli a Římě. Skalnaté i zalesněné dramatické 
krajiny „Divokého Salvátora“, v češtině označitelné často 
za pitoreskní, platily dlouho za jakýsi vzor divoké – a malebné 
– přírody (viz obr. nahoře a obr. V v barevné příloze).

Prototypem divokých 
scenérií se stal i pro 
18. století italský malíř 
Salvatore Rosa. Zde jeho 
Grotta s bystřinou z Galeria 
Pitti ve Florencii.
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Pro britské postoje k přírodě pak měly zásadní význam 
především obrazy francouzských klasicizujících malířů, ze-
jména Claudea Lorraina a Nicolase Poussina (1594–1665). 
Právě vize těchto malířů hrály důležitou roli pro formování 
anglického parku. Jejich krajina však nenavazovala na hol-
andskou rovinatou scenérii, ale naopak na tzv. arkadskou,* 
jež se formovala za pozdní renesance a vytvářela ideální sce-
nérie na základě zkušenosti s italským terénem a antickou poe-
zií. Oproti Holanďanům zde nacházíme tedy krajinu jednak 
plnou středomořské vegetace, jednak podstatně zvlněnější 
terén většinou s horami v pozadí, větší podíl zemského povrchu 
oproti nebi, a jak by se dalo čekat, méně vodních ploch. Oproti 
vlámskému a vůbec severnímu malířství 16. století, ale i řadě 
tehdejších umělců, jak odpovídá klasicizující teorii (upozor-
ňuje Panofsky), zde také nenajdeme „les objets bizarres“.14** 

To ovšem není to hlavní. Podstatně jiné je především pojetí 
přírody, které chtějí klasicizující krajináři zprostředkovat. Je-
jich scenérie zobrazovaly terény vzbuzující především nostal-
gickou vzpomínku na „Zlatý věk“ antiky. Nicolas Poussin, in-
spirován scenériemi v okolí Říma a antickými popisy krajiny, 
se stal propagátorem monumentálních scén idealizované, 
tzv. heroické krajiny, dramatické i nostalgické krásy, kde se 
odehrávají figurální scény. Tyto jeho arkadskéscenérie nabíze-
jí pohled (např. obr. III) do často dramaticky zvlněného teré-
nu, někdy skalnatého, doplněného architekturou, vodními 
plochami, zelení i efektními mračny. V popředí je scéna rá-
mována stromy a přes zvlněný, často vodní plochou doplněný 
střední plán, se zdvíhají do skalnatých úbočí kopců, kde se tu 

* Své vzorové vyjádření získal tento typ scenérie především v díle básníka 
Jacopo Sannazara Arcadia (1504). Zpodobení krajiny jde do značných detai-
lů, např. na pozadí se rýsují schůdné hory porostlé piniemi a cypřiši. (San-
nazaro, J.: Arcadia et Piscatorial Eclogues. Detroit: Wayne State Univ. Press 1966.)

** Panofsky v této pasáži ovšem myslí především hrůzostrašné lebky atp., 
ale můžeme to vztáhnout i na různá pitoreskní skaliska, vykotlané pokrou-
cené stromy atd.
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a tam objevuje architektura. Jakkoli byla odvozená z reál-
ných scén v okolí Říma, jde především o určitou ideu krajiny, 
o vyjádření např. „elegického sentimentu.“15 Přímo v plenéru 
malíř také ještě nemaloval, jen skicoval. Již o Poussinovi se 
tradovalo, stejně jako později o Gainsboroughovi, že své kra-
jiny komponoval z přírodnin přinášených z procházek, jako 
byly různé kaménky, mech, květy atp.16 

Heroické krajiny maloval, ba byl už na ně na rozdíl od 
Poussina vysloveně specialista, i jeho švagr Gaspard Dughet 
(1615–1675), zvaný též Poussin (viz obr. dole a IV). Ten zo-
brazoval také dramatičtější scenérie založené na inspiraci ital-
skou krajinou, s menším podílem stafáže, většinou vysloveně 
hornaté. Dnes ho mimo odborníky zná již málokdo, ale i on 
byl stejně jako další dva zde zmiňovaní umělci obdivován, 
napodobován a jeho obrazy hojně skupovány, především 
Angličany. Jen obrazů připisovaných Dughetovi se prý mezi 
lety 1711–1759 do Británie zakoupilo přes 300!17 I on inspi-

Gaspard Dughet: Heroická krajina se stafáží z druhé půle 17. století (Residenz-
galerie, Salzburg).
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roval později Brity k zahradní tvorbě – Charles Hamilton 
vytvořil pro markýze Lonsdala i kaskádu, včetně poustevníka, 
podle jeho vzoru.18

Zatímco Nicolas Poussin se nevěnoval výhradně krajino-
malbě, Claude Lorrain (1600–1682), v Británii známý jedno-
duše jako Claude, již ano. Pro mnoho svých obdivovatelů se 
také stal největším krajinářem vůbec. I on žil dlouho v Římě 
a studoval krajinu kolem města, její antické památky i práce 
starších italských umělců. Jeho krajiny, byť založené na peč-
livém a detailním pozorování přírody, také nenapodobova-
ly nějaké konkrétní scenérie. Lorrain vytvářel oproti oběma 
Poussinům spíše obrazy snových, klidných a majestátních 
jižních krajin, kde se prolíná příroda s prvky antikizující ar-
chitektury a ojedinělou stafáží pastorálních, mytologických 
či biblických scén – jeho dílo nabízí tzv. krajinu ideální, 
pastorální (viz obr. na s. 26, též č. I, II). Jsou to opravdu 
arkadské výjevy, ve kterých měkké světlo ozařuje krásné 
scenérie bez přítomnosti bolesti, zla, ošklivosti a neladu, jež 
ukazují na velkolepost přírody. 

Na rozdíl od dramatických a sevřenějších krajin Poussi-
nových se ty Lorrainovy obvykle rozevírají přes popředí 
rámované obvykle stromy do širšího výhledu, za rovina-
mi ve středním plánu vidíme matný horizont hor. Lorrain 
postihl majestátní rozměr krajiny, který byl pak ve století 
18. spojován s kategorií vznešena. Gombrich se dokonce 
domnívá, že právě Lorrain „jako první umožnil lidem vidět 
vznešenost přírodních krás“.19 Neznamenalo to ale, že by 
Lorrain ke vzbuzení dojmu vznešena potřeboval velehory 
či vodopády, jak se stane obvyklým později. Jeho krajiny 
nabízejí velkolepé výhledy a vznešenost, která v jeho pojetí 
nemá přimísenu pozdější dimenzi hrůzy či moci. 

Lorrain jednoznačně patřil mezi nejvlivnější malíře v Britá-
nii po celé 18. století a ve svém díle pro ně formuloval jakýsi 
standard přírodních krás. Britové prakticky ještě do 19. stole-
tí20 hodnotili krajinu porovnáním s jeho scénami a pochopi-
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Vrcholem krajinných krás 
bylo pro Angličany dílo 
Clauda Lorraina, z něhož se 
některé prvky dostaly i do 
zahradní architektury. Zde 
jeho obraz Aeneas na ostrově 
Délos z r. 1672. Všimněme si 
Pantheonu zcela vpravo, kte-
rý se pak objevil i v zahrad-
ní architektuře: uprostřed 
ve Stourheadském panství 
(foto Lukáš Lattenberg) 
a dole v zahradách Chiswicku 
(foto Karel Stibral). 
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