
 

 

Filozofická obhajoba potreby kánonov v umení: prípad Crowther 
Adrián Kvokačka 
 
Operovať s pojmom kánonu v 21. storočí sa môže javiť anachronické. Obhajoba potreby kánonu musí 
čeliť pragmatickej konštatácii, že nech už sme kánon dejinne definovali akokoľvek, zdá sa, že jeho 
čas už pre mnohých pominul. Nadvládu západného vizuálneho umenia a jeho kánonu prevalcovali 
alternatívne formy, samotný pojem umenia bol spochybnený nástupom masovej kultúry a s ňou 
súvisiacich foriem reprezentácie. Ale je to skutočne tak? Napriek mnohým skeptickým postojom má 
pojem kánonu aj svojich zástancov.  
V tomto príspevku sa sustredím na filozofickú obhajobu jeho potreby tak, ako bola traktovaná u Paula 
Crowthera najmä v publikáciách The transhistorical image: philosophizing art and its history (2002) 
a Defining art, creating the canon: artistic value in an era of doubt (2007). Crowther uznáva, že 
pojmy umenia a estetiky sú konštruktami západného myslenia, ale to čo pomenúvajú je niečo 
transhistorické a transkultúrne. Kánon pre neho nereprezentuje len možnosť hierarchického 
(normatívneho) usporiadania diel na základe zohľadnenia objektívnych kritérií, ale tiež 
mnohovrstevnatý problém celého sledu otázok:  čo determinuje súdy v mene istého kánonu?; je 
kultúrou presadzovaná repetícia prijatých foriem skutočne univerzálnym prejavom kánonu?; ako sú 
zaistené naše estetické súdy v prípade diel patriacich do dobového kánonu? a pod. Kritická reflexia 
Crowtherovej pozície, ktorú sa snaží uplatniť široko napr. aj na diela masového umenia nám môže 
napomôcť k rehabilitácii tejto dnes prehliadanej kategórie. 
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