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Keď hovoríme o kánone, máme na mysli určitý súbor kultúrnych textov, ktoré by recipient mal – ba 
dokonca musí – poznať, aby sa mohol zapojiť do tejto kultúry. Kánon tvoria diela, ktoré sa považujú za 
kľúčové pre danú epochu, ktoré predstavujú určitý estetický, dejový a žánrový štandard atď., a ktoré 
mali a/alebo majú významný vplyv na civilizáciu. V prípade tzv. vysokej (elitnej) kultúry – ak je delenie 
kultúry na elitnú a "inú" (napr. ľudovú) vôbec ešte opodstatnené – je vec (teoreticky) jednoduchá. 
Existujú orgány, ktoré na základe vlastných (niekedy sporných) kritérií autoritatívne určujú, či možno 
dielo považovať za "vysoko umelecké". Ak áno, je zaradené do školských zoznamov čítania už mnoho 
rokov, dokonca storočí. Iná situácia je v prípade kánonu tzv. populárnej kultúry. Jednou zo základných 
charakteristík účasti na ňom je totiž dobrovoľnosť, vrátane slobodného výberu textov. Neexistuje 
inštitúcia, ktorá by zhora nadol vytvárala "zoznam povinných diel" a vnucovala svoje rozhodnutia 
publiku. Ako teda vzniká kánon populárnej kultúry? Koniec koncov, niet pochýb o tom, že existuje: 
účastníci tejto kultúry nejako vedia, čo by mal fanúšik fantasy, kriminálky, sci-fi atď. čítať alebo 
sledovať; čo "musí" hrať sebavedomý hráč. To vyvoláva otázku: existujú nejaké normy, pravidlá, 
zásady, týkajúce sa napríklad spôsobu výstavby deja, tvorby postáv, dodržiavania žánrových konvencií, 
ktorých splnenie robí dané dielo "hodným" zaradenia do kánonu? A kto o tom rozhoduje? Do akej miery 
je obsah kánonu premenlivý a do akej miery je stály? Čo ovplyvňuje zmeny v kánone? A predovšetkým, 
mení sa skutočne kánon – a ak áno, do akej miery? A je možné hovoriť o kánone alebo skôr o kánonoch 
v populárnej kultúre? (Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsim odpovedať vo svojej prezentácii. Hneď na 
začiatku by som však chcela vysloviť, že problematika kánonu populárnej kultúry nie je jednoduchá, 
preto svoje úvahy považujem skôr za úvod do výskumu tejto témy a pokus o skúmanie tohto fenoménu 
než za súbor plne – aj pre mňa – uspokojivých, jednoznačných odpovedí.) 
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