
Zá|eŽitosi blízké našemu tématu . sémantické a funkčnÍ posuny imperativu a
otázky v lytice . jsou tu prezentovány v termínech sémantické tiorie S. Karcevského.
5 viz M. Červenka, Der Bedeunrngsaufbau des literarischen Werks' Mtinchen 1978.

|.'yt9t<at9vslqÍ, lia]og a monolog, in: t!ž, Kapitoly z české poetiky I, Praha 194E, s.
_141 ($tudie z r. 1940).
, Jazykovfch prosĚedkŮ takové neosbosti jevíce .Zajímavé jevyužitíinfinitivu, kterj
nechává nerozhodnuť/ nejen kontrast pr'ní a druhé osoby, ale i modální protiklad
mezi imperativem vlzvy a indikativem budoucí}ro času pÍi iormulaci bísnického nebo
žt1ounftro plo8ramu. Srov. v Nezvalově Premier planu (Menší rŮžová zahrada):
'Zvfšiti počet ohnivlch doutnfttl pod suterény / i vnhnout do vzduchu města jako
akrgbatii pŤipravující na dně sopek ohilostroj věasvinobraní./Psát do mráč.n
ohnivější b.ásně než je versaillské ilato I a spo;iti otreř nebe s ohněm zp,mě'., Zcnla
;tnou modalitu má Ha]asovo ,Mazurské bažiny podivnlch žab / lstivá melodie smrti
/bahnem se zďykat I azpívatpÍffemf zpěv láiky.. 1Šepie;; snad jde i o eliminaci
osob v momentuvm!šlenísedocizíhoosudu, kdetÍetíosobaby p-íiszpÍeamětřo-
vďa.
8 R.ozfožkame zi ,jt, a ,,moje duše.. je zviášťdramaticky rozvinuta v rivodní básni
Forovy sbírky Dvě minuty ticha.
9.P9.znar1enejme mimochodenr' že BÍezinova duše mŮže pÍejmout též roli mluvčí}ro
a j-.e1í' 

1tY.. se pak vztahuje k lyrickému subjektu jako ccttti 1pozac3sí báseř Královna
nadějí)'
l0 P. Fraenkl, otokar BÍezina, Mládí a pŤerod, Pralra 1937.
n o vnitiním monologu sr.ov. J. Mukďovskf, cit. d', s.144, a rozbor M. Procházky,'
Znaky dramaEr a divadia, kaha 1988, s. 64,
P Muvnice le.štiny 3 . Sk]adba, haha 1987, s.369. Podobně už dĚíve M' KubÍnová,
Proměny české poezie dvacáťfch let, kaha 1984, s. 91n.

OBSAH

Subjekt ve filozofii a umění moderní doby (Ateš Haman)

Uměleclcf subjekt jako sociální role (Aleš Haman)

Subjekty a text (Alena Macurová)

Zrď mode,rní subjektivity v poezii a jeho Íozpory (VladimÍr Macura)

hoblémy subjektu v poezii ,,geneÍace burič * (Vladimír Macura) . .

Básnickf subjekt v poezii dvacátfch let (Vlaďmír Macura)

TvŮrčí subjekt a zobtazen! mluvčí v poezii dvacátfch let

(Marie Kubínová)

Sebereflexe tvŮrčího subjektu a téma slova v poezii

&icátfch let (Marie Kubínová)

Svědek v poezii Skupiny 42 (J|Íí Trávníček)

Sebeoslovení v lyrice (Miroslav Červenka)

5

18

,3 i

. 38

.52

. f f i

Irt

78

142

103

131

178

L--_.




