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V připravovaném příspěvku se pokusím naznačit možnosti, které nabízí klíčová trojice pojmů Jana 
Mukařovského – estetická funkce, norma a hodnota – pro nasvícení trsu problémů, které skrývá 
pojem uměleckého kánonu. Sám Jan Mukařovský používá pojem kánon především jako soubor 
estetických norem, charakterizujících určitou uměleckou epochu či umělecký styl. Kánon je zde tedy 
pojat jako určitý estetický normativní princip ovlivňující minulou, současnou ale budoucí estetickou 
produkci. Mukařovský na tomto základě rozvíjí velice zajímavou úvahu o zrodu, vývoji a stárnutí 
různých estetických kánonů a jejich vlivu na estetický postoj a uměleckou tvorbu. Zdůrazňuje také, že 
v žádném kolektivu neexistuje jen jeden estetický kánon, ale hned několik vzájemně se ovlivňujících 
estetických kánonů (srov. Mukařovský, Studie I., 113). 
Takto pojatý kánon však nekoresponduje s definicemi kánonu, tak jak se objevují v rozsáhlých 
teoretických diskuzích o podobě a smyslu literárního kánonu od 70. let dvacátého století. Zde je 
kánon pojat především jako soubor vybraných literárních děl, která mají společně exemplifikovat, jak 
historický vývoj literatury, tak povahu literatury jako celku. Právě v souvislosti s takto pojatým 
kánonem se pak rozvinula diskuze o kritériích příslušnosti děl v literárním kánonu. Je příslušnost do 
kánonu záležitostí čistě estetické hodnoty (např. Harold Bloom) nebo do hry vstupují další 
společenská a kulturní hlediska (např. John Guillory)?  
Sám Mukařovský se této problematice explicitně nevyjadřuje, jeho estetická teorie zdůrazňující 
neustálé napětí mezi estetickými a mimoestetickými funkcemi a hodnotami uměleckých děl, však, dle 
mého názoru, umožňuje zajímavý vstup pro uchopení a prezentovaní některých rysů současných 
debat o literárním kánonu. Právě o to se chce plánovaný příspěvek pokusit. 
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