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Abstrakt: 
Pojmy centrum a periféria sa často akceptujú ako axiologické protiklady napriek tomu, že už 
Ján Bakoš (2000) adekvátne argumentoval, ich a) historickú premenlivosť a b) vzájomný 
komplementárny vzťah, kde ich hierarchické chápanie ustupuje. Centrum je taktiež 
determinantom vývoja len do tej miery, kým naňho nazeráme ako na centrum, akonáhle 
zmeníme optiku a začneme ho chápať ako perifériu, alebo bývalé centrum, ktoré stratilo 
opodstatnenie, celé chápanie vývoja (napr.) umenie sa transformuje. Menlivosť a nestabilita 
môžu vyvolať pocit neproduktívneho prístupu ak nazeráme na dejiny umenia cez túto 
dichotómiu. Je však prirodzené, že istá optika/centrum (ako dôsledok selekcie) iniciuje isté 
zoskupenie príbuzných problémov a genericky vytvára takú oblasť výskumu, ktoré je 
okrajová, alebo menej centrálna. Praveké/nezápadné umenie, ktoré slovníkom G. Dickieho 
predstavuje iný svet umenia sa javí byť v súčasnosti takou periférnou oblasťou estetického 
skúmania. V zhode s Hansom Beltingom znie celkom oprávnene potom Dickieho argument 
hovoriaci o inom umení, ktoré nepozná naše kultúrne mechanizmy a preto o umení, ktoré je 
„cudzie“ nášmu svetu, a ktoré muselo prísť skôr, alebo neskôr ako západné umenie, a preto 
nemá v „našej“ tradícií/vývoji miesto. Aj napriek tomu, že sa problém pravekého umenia 
takmer pravidelne objavuje v teórií Stephena Daviesa. Jerrolda Levinsona a Ellen 
Dissanayake, ich skúmanie daného umenia má skôr aplikačný, až ilustračný charakter. 
Cieľom predloženého príspevku je nazerať na obdobie pravekého umenia ako na vhodný 
materiál teoretickej diskusie a preveriť dôvody, prečo je táto tvorivosť odsúvaná na perifériu. 
Niektoré dôvody (napr. nutnosť aktuálneho diskurzu) sú očividné, ale v skúmaní by som chcel 
preniknúť hlbšie a verím, že transformatívnymi pojmami ako je centrum a periféria to bude 
možné. Som presvedčený, že uplatnením tejto polarity, nejde o diskvalifikáciu, alebo 
axiologickú dehonestáciu „periférnej“ oblasti výskumu, ale o pokus identifikovať reálne 
faktory. 


