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ttitltl Iitct.lirnč'vi'tlnč
f cttrŠrií
Lpetr.iIo hczesptrrttk rrrčrtt.
tlhr,y
sebe navazujících ctap vývo.jc českó
tr.cnd ptlsledrríclr let pi.eruŠtnteinatet
v scluvislosti s ptlsttlloclcrnísituacíkul
vč<lavěntlr,ala stuclittintcrtextualitynl

a obccných otázek
některýclr ptl.jtrrů
prací (G. Gencttc.
ziikladníclr
alcspoň
nrlvá. Gccllich1nis und Litcratut) zdc r

kon i.cr.cnccobsalr
Jeclnitnítlpar,skc<
T e x t a i n t c r . t c x t t r a l i t sac. n r č |v č n o v a1t
Žc .ieclirrýrllskutcčnt:tctlr.ctickýnlpří
jakrl pretc
a objasnil zrikladnítcr.nlíny
(tcrm in<llo gi ckt<tlcll i Šntlstinacházírr
a nakonec dcttlonstrtlr'aIrůznýzpůso
klich m rlc1crtti st i c k ý cli it p()stlll()derni!
Litcratura v barokní hrlrrrileticcir A.S
ct:ltnó zc.iltlóIilrtíln.žc ltpozilrnily nirt
v
oblastccl-riitcriírnívčdy.Předcr'šírn
napříkl
Žírrrrů
tlýtn ztlakct-trrnntlhÝch
lirretn tnczitcxitlvosti (citacc. aluze' i

Je prltěŠitclnó.Žc se tia pl.()granltÓ|
v rírnlci clrulrélrohloku ' Petr Bezruč
navt
zclr.o.jtrvalých ..tt.anstcxttlvých
J'Svobod
(r,orbě
slccltlr'al
V.Ziíviitlr,
v
lcgencly by ltl častčji par.illr.iizrlvánon
clckaclcntní'' rysv Bezručova díla v
prilvokr.rjícílrlt-ttizvem příspěvku V.t
nreditace nacl ziíkliidnínripojmy cclr
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Kullíčck
Clrarakter úzkosti v ronránovéntprostol.u ]VIi|anaKundery
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Jasně rrejrozsálrletšíziivčr.cčný
ukáz'al na ttl. .jak tldlišnčjc moŽno
rrabízíuplatnčnívelnli různorodých
i nejrozrnanitější druhy rrŽánry literl
vazby v dílcch rnczir'írlcčnóa zejm
D.Vlašínovírv prózách L.Ftrkse,T'l
o J.Křcsadlovi. porrěkud zálradnép

Pave l .Iitrtottšek

Ronrán 1rrotironránu
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tulaci několika všeobccně znánrýcl
ktery sc zamčřil na tcrtlatizaci autot
tenn ínu seberef.lexívnost,jehoŽ se

