KRAJINA A PAMĚŤ
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Simon Schama: Krajina a paměť Argo / Dokořán, Praha 2007 Čtenář Tvaru si jistě vzpomene na knihu D. Ž. Bora Útěky domů, o níž jsem nedávno psal. Je v ní obsažena i povídka s názvem Stroj času, v níž se vypráví o alchymistovi, jenž usiluje nalézt jakýsi univerzální klíč i objevení tajemství stvoření, nějaký numerický kód, jenž stojí v základech světa a podle něhož by bylo možné nejen podstatu světa nahlédnout, ale hmotný svět také proměnit. Alchymie má velmi blízko ke kabale, proto byl tento alchymista „inspirován existujícími vztahy mezi čísly, časem a vibračními frekvencemi hlásek a slov“ a byl přesvědčen, že jej tyto vztahy dovedou k jakémusi „retrográdnímu procesu Stvoření“. Kabala je spojena s Židy a Židé zase s pouští. Poušť je „krajina“, kde se člověk cítí být ztracen, pozbývá orientaci, resp. mu k ní slouží výlučně hvězdné nebe, jeho smyslovému vnímání světa nejsou dostupné žádné záchytné orientační body a snadno se stává obětí vlastních představ, fantazií, vidin a halucinací. Otcové pouště by o tom mohli vyprávět. Konečně Kristových čtyřicet dní na poušti a pokoušení ďáblem, to jsou vidiny par excellence, LSD je proti tomu civilizační plivanec do prachu cesty. Proto postavili Izraelité svou teorii průniku k principu stvoření nikoli na konkrétním vnímání světa, ale na číslu, abstraktu.
V našich zeměpisných šířkách je tomu ovšem jinak. Od doby, kdy se onen Borův alchymista snaží sestrojit „Machinu universalis“, čili od šestnáctého století, snaží se evropští myslitelé a umělci proniknout k principu Stvoření prostřednictvím stvořeného světa vnímaného v celé jeho rozmanitosti a mnohosti viditelných jevů. Krajina obklopující životy lidí euroamerické civilizace je členitou a bohatě strukturovanou skutečností, do níž člověk záměrně i náhodně ukládá svůj život a osud jako otisk vlastní existence. Krajina se tak stává jakýmsi rezervoárem paměti nejen lidského rodu, ale též individuálních lidských životů.
Takto by mohla znít kratičká úvodní charakteristika knihy Krajina a paměť, jejímž autorem je Simon Schama. Úctyhodně vyhlížející sedmisetstránkový svazek doprovázený barevnými reprodukcemi je členěn do tří částí či knih: LES. SKÁLA. DŘEVO, VODA, KÁMEN. První kniha je nejobjemnější a je také patrné, že pojednání o tajemství lesa a o lesích i popisovaná krajina se bytostně dotýká autorova osudu, les je jaksi spojen s kořeny autorovy existence, s dějinami jeho rodu. Schama je tu velmi osobní a on, původem evropský Žid, skutečně proniká látkou a předmětem svého bádání s neutuchajícím odhodláním nalézt kořeny svého rodu. Tato metafora se objevuje už v úvodu k celé knize: „les vrostlý kořeny do půdy je opakem postupujícího písku, obnažených skal a rudé hlíny unášené pryč větrem. Diaspora, to byl písek.“
V závěru toho samého úvodu se snaží Schama vztáhnout svá zkoumání krajiny k pojmu ekologie. Byť se tu zmíněný termín objevuje jen sporadicky a právě jen v úvodu ke knize, znamená mu především toto: prostřednictvím kontaktu s krajinou, splynutí s ní a s jejími tajemstvími, v nichž je uložena naše minulost a tudíž i klíč k našemu současnému životu, postavit hráz vůči pokračujícímu odcizení člověka přírodě, z níž vzešel a již opustil. Sžití, souznění, harmonizace našeho života s krajinou vedou k napravení dějinné, kulturní a náboženské diskontinuity, brání pokračující krizi identity a autority člověka v rámci lidské oikumeny, jsou záštitou proti postupující dehumanizaci člověka jako bytosti celistvé, důstojné, myšlenkově i citově plné, prostě integrální. Do slova a do písmene: krajina vrací člověku kořeny, na něž zapomněl. Krajina nese paměť a my jsme přestali být krajiny pamětlivi. Krajina nás upamatovává.
Schama je jako esejista hluboký, důvtipný, stylisticky brilantní, vtipný i vážný zároveň. Je především historikem, ale nutně se noří do problematiky studia mytologie, náboženství, kulturní a sociální antropologie. Neobyčejně zajímavé a dobrodružné jsou pasáže pojednávající o architektuře a výtvarném umění. Všechny zmíněné obory a všechny oblasti, v nichž lze nacházet kulturní projevy odvozené od působení krajiny na člověka a člověka na krajinu, jsou prostorem k hledání starých kultů a mýtů, jež krajinou a v krajině, námi a v nás přetrvávají a jimž jsme přestali rozumět. Je nutné je objevovat. Pokud je v naší kultuře, tradici a mýtech stejně jako v krajině nalézáme, nalézáme také sebe sama.
Pojďme jen zběžně a pro hrubou představu přehlédnout hlavní a základní témata knihy. Nejosobnější pasáží celé knihy je pasáž úvodní. Pojednává o rozsáhlých lesích východní Evropy pokrývajících území kdysi mocné polskolitevské unie. Království litevského zubra. Les mu zosobňuje legitimitu bytí, touhu po osobní volnosti i národní svobodě, je pamětí národa, konkretizací společenské loajality a identity. Strom, les jsou mu kulturním či mytickým archetypem, ale platí to i o kameni, vodě atd.: „Krajiny jsou na prvním místě kulturním jevem, nikoli přírodním; jsou to konstrukty imaginace projektované do dřeva, vody a kamene. (…) Jakmile se jistá představa o krajině, mýtus, vize, usadí v daném skutečném místě, zvláštním způsobem dokáže mást kategorie, vytvářet metafory reálnější než to, z čeho vycházejí, stávat se ve skutečnosti součástí scenerie.“ Velmi podobně se pojednává i o významu lesa pro Germány, a to v souvislosti s Hercynským lesem. Je zvýrazňována prehistorie lesa, jeho náboženský a doslova mystický význam. Les je „starý jako svět sám, svým téměř nesmrtelným osudem stojí nad všemi zázraky“, píše o něm Plinius. Les je původem rodu a zdrojem přirozené intuice, nositelem kmenové identity atd. Schama se ještě zastaví ve středověké Anglii a pak už zamíří „domů“ do Kalifornie ke kořenům rozložitých sekvojí. Tak je pojednáváno i o lesních svobodách, podobně jako o lesní temnotě, místě zapomnění, bloudění a zatracení. Celá úvaha logicky ústí do rozprav o „stromu života“.
Voda. Nelze jinak než začít u Nilu a mýtu o Éset a Usirovi. Tok, řeka, to je pochopitelně pramen, a ten má zase, jak jinak, mytický a mystický charakter. Je vnímán jako fons sapientie, jako „mysticky odhalená jednota dobra, krásy a moudrosti, jako něco, co lze rozumem nejvíc přiblížit, i metafyzicky, k tajemstvím stvoření“. V této části knihy je věnováno mnoho prostoru právě renesančnímu a baroknímu pojetí a vnímání pramene, pojednává se zde o zahradní architektuře, fontánách, vodotryscích atd. Nejpřitažlivější částí knihy je však rozprava o Berniniho Fontáně čtyř řek na Pizza Navona. Tu si čtenář nesmí nechat ujít. A konečně, přes říční jeskyně manýristických zahrad celé Evropy se Schama dostává až k jeskyni uchovávající tajemství zrození a smrti, a to nejen v rovině mytické, ale faktické. Odkazuje ke Courbetovu obrazu Původ světa a říká: „V polovině průmyslově imperiálního století se tedy opět ocitáme u renesančních říčních jeskyní, u přízračně osvětleného fons et origo, kde spojení moudrosti a lásky je příslibem tajemství stvoření, jen s tím rozdílem, že místo jeskyně nám Courbet nabízí jeskyňku v ženě.“
Třetí kniha hovoří především o skále, skálách, horách. Opět nejpřitažlivější částí jsou popisy smyslu a významu výstupu na hory, v mystickém a mytickém slova smyslu pak cesty k vlastní dokonalosti a nalézání sebe sama i smyslu života. Zde je nejpřitažlivější pasáží knihy zcela jednoznačně pojednání o kalvárii.
Sečteno a podtrženo: kniha velmi působivá, výtvarně snad i reprezentativní, čtivá, psaná s nadhledem, přinášející poučení, ale i uklidnění a ztišení, vysvětlení jako útěchu. Prostě čtenářský i kulturní zážitek.

