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P o Z N Á h I I ( A

jlejstiíik lrrír v-vběror.j. charalrter, rj. zahrnuje pÍedevšírn pojrny. které se jcví jalro

dťrlcžité z lrlediska poeti'ky sledovanélro období nebo u kterj'ch došlo lr pi;iznačnénru

I)osunu. Pro četnost r.j'skytu neregistruje pojmy typu avantgalda. liontext' společ-

nos|,, tradicc, v:fvoj a naclčasov1r téD]ata a motivy typu láslry, válli-v a snrrri. Další

pojnly registruje pouze v pÍípadě, že jsou speciÍilrovány (čas, jazyk, literatura, žírrrr

apoti.) nebo tehdy, kily nejsou piedmětem hlar.ního zájmu (napt. ztnírrlry .' 1rot'zii

ve stati o scénáii). Nělrc{v se evidují i talrovri piípady, kcly jsorr trrčité pojlr.'v

v te.\tu obsaženy porrze imp|icitně, ale pi'itom se jcdná o v!'znirmnj' dolrlacl nějakÓbo

!evu'. 7 hlcdiska dialelitiky vj.voje, probíhajícílro v ptldobě $tÍettlní protic|rťrdnfelr

ten<lencí a procesŮ', se rrkázalo ričelné zavést dvojice pojmťi tyau heroizace / dehe-

rrrizace. RcjstlYík za}rrrruje i takor'Ó pi;ípady, ktly se ur'čité pojnr;. ir slova ociIají

r. názveclr literárních děl, protože i v této podobě, tlokonce altcentovaně, se stávÍljí

sorrillistí dobovÓlro vj'-znalrového liontexl,rr. .Íe poslírnírn lolroto rejstiílru, aby na jelro

záltladě vystoupily typiclré rys'v poetiky literalury nreziválečné]ro obdollí a jcclnot.

livy.ch žírnrri (typiclrá témata' posta\'-v' postupy). Zírror-er'r bylo pi'ihlédnuto |< plťt-

novanérnu drulrému svazliu, lrterj. lly něl lrj'r .t'ěrrovárr prob|ernltice strbje|itrr.
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