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Abstrakt: 
Příspěvek se zaměří (s využitím ilustrativního materiálu, kterým bude tvorba Boba Dylana a 
pár dalších příkladů z oblasti rockové hudby) na problematiku proměn sémantického/
referenčního pole, k níž dochází při transferu určitého motivu/tématu z jednoho kulturního 
(časo)prostoru do (časo)prostoru jiného z hlediska vztahu mezi centrální a periferní pozicí, 
které se tímto transferem mění. Výklad se bude snažit zohlednit, nakolik bývá vertikální 
posun (centrum – periferie) provázán zároveň i s posunem horizontálním (vysoké – nízké). 
Příspěvek by měl směřovat k obecné otázce, nakolik dává smysl ztotožňovat cestu 
kulturálních studií z periferie do centra akademického zájmu se záměnou „vysoké“ kultury za 
kulturu „nízkou“. 
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