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Kríza prostredia a miesta

Christian Norberg-Schulz: Genius loci. Krajina, místo, architektura. Nakladatelství Dokořán, Praha, 2010. Strán 223. ISBN 978-80-7363-303-5.

Zdá sa, že v dnešných časoch  je téma „genia loci“ ešte aktuálnejšia, ako predtým. Azda to bude tak, lebo kniha  nórskeho historika a teoretika architektúry  Christiana Norberga-Schulza o tejto téme, ktorá sa v českom preklade objavila roku 1994, vyšla už druhý raz. Autor vychádza z toho, že architektúra poskytuje človeku akúsi „existenciálnu oporu“. „Človek potrebuje symboly“,  vraví autor. Prostredie vplýva na človeka;  podľa autora teda  platí, že „účel architektúry prekračuje definíciu, ktorú jej dal raný funkcionalizmus“. Nemyslí si, že architektúra – už či ľudová alebo monumentálna je prepych alebo čosi, čo má „urobiť dojem“. Prichádza s pojmom „existenciálny priestor“;  nejde pritom o matematicko-logickú konštrukciu, ale o snahu postihnúť základné vzťahy medzi človekom a jeho prostredím. „Miesto je nepochybne integrálnou súčasťou existencie“, pripomína autor. Podľa neho v snahe o „objektívne“ poznanie sa nám stráca každodenný, žitý život.
Na prvom mieste je príroda a o mieste sa bežne hovorí v geografickom zmysle. Je to však viac, ako iba poloha. „Priestor je trojrozmerný, ale miesto má ešte aj ,charakter´“, zdôrazňuje autor. Technológia sa pokladá iba za prostriedok na realizáciu praktickejších potrieb, ale charakter autor odvodzuje od toho, ako, teda akým spôsobom sa vec realizuje. Štruktúra miesta nie je nemenná. Aj miesto je predmetom zmeny, ale to neznamená, že sa musí stratiť aj genius loci. Tento výraz pochádza zo starého Ríma. Rimania si pod ním predstavovali „ochranného ducha“, ktorý dáva život. Moderný človek čakal od vedy a techniky oslobodenie od prírody a miesta; lenže znečistenie a chaos v prostredí sa náhle objavili ako nová hrozba. Človek sa musí vedieť orientovať; kde je systém orientácie slabý, človek sa cíti „stratený“.  Vzťah ku prostrediu sa môže prejaviť buď identifikáciou alebo odcudzením. Pre mestského človeka sa priateľstvo s prírodou obmedzuje na zlomky; tento človek sa  stotožňuje s vecami, ktoré si vytvoril, ako sú ulice a domy. Autor nechce hlásať „environmentálny determinizmus“, ale pokladá za potrebné povedať, že človek a prostredie patria spolu a opak znamená odcudzenie a rozvrátenie prostredia.  Základnou súčasťou skutočnosti je svetlo, ale mnohé staré kultúry si uctievali skôr jeho nositeľa – slnko; až v kresťanskom svete sa pojem svetla dostal do popredia. Stredovekí mystici prežívali tajomstvo prírody ako pojem prítomnosti   Boha.
Usídliť sa neznamená iba hospodársky vzťah, ale existenciálny pojem so schopnosťou symboliky. Prostredie, ktoré človek vytvoril, obsahuje určité významy. Spôsob, akým človek  pochopil pôdu, realizuje roľnícky stav. Záhrada je konkretizácia vzťahu k živej prírode. Sloh sa vyjadruje symbolickými formami. Sakrálne stavby v historickom priereze mali symbolické štruktúry, ktoré vystihovali zamýšľaný charakter. Autor pripomína artikuláciu starej gréckej architektúry, ktorú prebrala aj renesancia, naproti tomu stredoveká artikulácia mala symbolizovať ducha a smerovala k odhmotneniu, bola negáciou antropomorfných klasických rádov.
Umelé miesto okrem symbolickej funkcie môže vystihovať možnosť – významy „zhromažďovať“. Autor za hlavné formy umelých výtvorov-sídel pokladá usadlosť, roľnícku dedinu, mestské obydlie a mesto alebo city. Usadlosť a roľnícka dedina sú súčasťou jedinečného prostredia,  v mestskom obydlí a v meste je priamy vzťah k prírodnému prostrediu oslabený, ak nie rovno stratený. Umelé miesta možno konkretizovať v podobe architektúry romantickej, kozmickej a klasickej. Za typické romantické sídlo autor pokladá stredoveké mesto, v novšej architektúre je romantický charakter prítomný v Art Nouveau (secesii). Kozmická architektúra sa podľa autora najlepšie prejavuje v islamských mestách. Archetypom klasickej architektúry sa stalo jej vrcholné obdobie v starom Grécku, čiastočne aj v starom Ríme a florentskej renesancii. Uvedené typy iba ťažko možno nájsť v čistej podobe, ale majú svoj podiel v syntézach, z ktorých sú zaujímavé gotická architektúra a barokový palác s parkom.	Významnú časť obsahu knihy (necelú tretinu) autor venoval analýze hodnôt prostredia troch miest. Sú to Praha, Chartum a Rím. V prvom prípade hneď v úvode autor konštatuje: „Len málo miest vzbudzuje také okúzlenie ako Praha. Iné mestá sú možno veľkolepejšie, pôvabnejšie alebo ,krajšieˇ. Praha sa vás však zmocní a podrží si vás s takou silou ako nijaké iné mesto.“ Je známa ako mesto stovežaté a jej architektúra je nasýtená vertikálnym pohybom. Motívy z rôznych období a rôznych častí sveta sa tu stretávajú  v syntéze. Chartum tvoria tri rôzne, ale navzájom späté mestá. Britské koloniálne črty tu tvoria významový protiklad k labyrintu arabského Omdurmanu a kombinujú sa v severnom meste. Hlboký význam má domorodé osídlenie na ostrove Tuti, najstaršie z celej konurbácie; ostalo v pôvodnom stave, s úzkymi uličkami. Krajina je tu plochá, púšť je všadeprítomná. Ide o arabsko-islamskú púštnu kultúru.  Tradičné domy sú postavené z blata alebo z tehál, sušených na slnku. Autor kritizuje Doxiadisov plán pre Chartum z roku 1959, ktorý prekryl celý sídelný organizmus ortogonálnou mrežou. Rím volajú „večným mestom“ , takéto mesto si musí zachovávať vlastnú podstatu. Hoci mestá Rímskej ríše mali svoj akoby „absolútny“ poriadok, Rím si naopak zachoval určitú „rustikálnu prostotu“.
Autor konštatuje, že dnes pociťujeme „stratu miesta“, veci sú tu iba pre spotrebu a po použití ich zahadzujeme. Moderné prostredie podľa autora ponúka veľmi málo  objavov toho druhu, ako je vnímanie starých miest, väčšina moderných stavieb existuje v akomsi „nikde“. Prostredie je v kríze a to súvisí s krízou človeka.  Dnešná situácia je paradoxne výsledkom snáh o zlepšenie prostredia. Ide o nedostatočné porozumenie pojmu miesta. V kríze je miesto i mesto. Chýba ozajstný mestský „interiér“. Druhým dôvodom je idea medzinárodného štýlu. Prvotný cieľ je myšlienky „speňažiť“. Autor odporúča zlepšovať svet starostlivosťou o miesta  namiesto abstraktného plánovania a anonymnej výstavby. V zmysle autorových záverov teda hodnotu znova nadobúda vernakulárna architektúra.
Text knihy sprevádza množstvo kvalitných, krásnych snímok, ktoré  tému názorne ilustrujú.
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