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V posledních dvou dekádách se dějiny umění zabývají problematikou nelineárního času ve 
vztahu k obrazu. Dějiny tvořené kánonem stylů a -ismů svázaných s lineární časovou osou 
jsou tak vystaveny novým výzvám. Na základě úvah autorů o anachronismech v dějinách 
umění (Paul Crowther, Georges Didi-Huberman, Alexander Nagel, Mieke Bal a další) se 
zaměřím na to, jak lze s kánonem pracovat v nové perspektivě. Rozvážeme-li pouta kánonu 
k časové ose, ztratíme tak stylové kategorie, a tedy i výjimečnost chef-d’œvrů, jež jsou 
základními kameny kánonu. Transhistorické dějiny jsou postaveny na dekonstrukci 
konvenčního narativu dějin umění, bez něho jsou ale vystaveny neuchopitelnému chaosu 
minulosti. Podobně jako porozumění jazyku je svázané s jeho konvenční lineární strukturou, 
pokud ji však rozevřeme, stává se těžko (ne-li vůbec) srozumitelným. Pro hledání rámce, jak 
překlenout tyto vzájemně protichůdné tendence, se zaměřím na možnosti jazyka řek, jak 
nazývá svůj jazyk James Joyce, jímž napsal román Plačky nad Finneganem (1939). 
Spisovateli se totiž povedlo to, co dnes diskutují dějiny umění. Joyce záměrně komolí slova, 
tak aby připomínala názvy řek, plynutí narativu je tak změtí asociací a slovních hříček – a 
přesto si zachovává logickou strukturu. Právě to může být užitečnou analogií pro uvažování o 
transhistorickém kánonu: obrazy, podobně jako Joycova slova, jsou plna detailů, které jej 
vyvazují z času, kdy byly vytvořeny a poutá je k různým momentům minulosti – či je otevírá 
k přijetí pout s budoucností. Joycův jazyk je hypertextem, podobně jako jsou jím dějiny 
v transhistorické, resp. anachronistické perspektivě. Tekutost jazyka řek rozvolnila kauzální 
svázání událostí v narativu. Ve svém příspěvku budu argumentovat, že podobně existují také 
tekuté rámce uměleckých stylů, na základě kterých je možné o transhistorickém kánonu 
uvažovat. Volně naváži na své úvahy přednesené v příspěvku v rámci Kánon: konference 
k dějinám umění (Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, 2020), a především je rozvinu 
o další možnosti. 
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