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Česká poezie po druhé světové válce (poezie 40.-80.let)
(nejnovější básnická a písňová forma)
 Milan Čáp

40. LÉTA

- bezprostřední reakce na válku, okupaci, porážku fašismu a osvobození
- poezie 	- oslavná - (Holan - "Dík Sovětskému svazu", Hrubín - "Jobova Noc")
- obavy z budoucnosti lidstva - (Hrubín - "Hirošima")
Literární skupiny (1945-1948)
- Skupina 42 - městská civlizace (velkoměstské periferie), moderní umění součástí moderního života
- Kolář, Kainar, Blatný, J.Hanková - (1942-únor 1948)
- Ohnice - ortenovská poezie, nemarxističtí básníci - Hirša, Diviš, Bednář, Urbánek
- Skupina Rudého práva - syntetický realismus(J.Hájek) - Skála, Hilčr, Machonin, Školandy
- Skupina Ra - během 2.světové války - Zdeněk Lokvenc, Ludvík Kundera
- Skupina Mladé fronty - experimenty (na úkor kvality) - Fleischman, Petiška, Hořec, Kryštofek
- Skupina tzv.spirituální a meditativní poezie - katoličtí - Durych, Deml
- Hrubín, Halas, Orten, Zahradníček - část tvorby

František Hrubín - (1910-1971)
- básník, esejista, překlady z francouštiny
Dílo:
spiritualistická poezie - život x smrt, láska x zmar, země x vesmír
"Včelí plásti", "Země sudička"
"Mávnutí křídel" - úzkost z pomíjivosti života, "Chléb s ocelí" (1945) vlálka proti fašismu
další básně - "Jobova noc" - osud českého národa, slibnost socialismu
"Hirošima", "Proměna" - život prostých lidí a atomové hrůzy, varování
další básně - "Můj zpěv" (1956), "Lešanské jesličky" (1970) - prolínání časů, kraj jeho mládí
pro děti (50.léta) - "Ladův veselý přírodopis", "Malý špalíček pohádek"
próza (jediná) - "Zlatá Renata" (1964) - subjektivizováno
drama - "Srpnová neděle" (1958) - ideologie: podnikatel = maloměšťák
"Křišťálová noc" (1961) - buržoazní špatné x socialistické, "Oldřich a Božena" (1969)

Vladimír Holan - (1905-1980)
- *Praha, Bílá pod Bezdězem (1911-19)
- uředník Penzijního ústavu - místo mu našel Josef Hora, redaktor, od 1940 básník a překladatel
Dílo: 	
30.léta - reflexivní poezie 
"Triumf smrti", "Září 1938", "Kameni, přicházíš"(tíha Mnichova)
"Sen" - vize válečných útrap, historické dění po Mnichovu
40.léta - velké epické skladby
"První testament" - autorova bývalá láska četla "Sen" a zve ho, aby v přírodě nalezl smysl svého života - marně, hledá volnost a plnost života
"Terezka Planetková" - rámcový příběh - lékař jde zachránit mladíka do vesnice, kde poznal svoji první lásku
"Cesta  mraku" - tragický příběh venkovského kováře, 1945
oslavné skladby po osvobození 
"Rudoarmějci" - důvěřivost a prostota ruských vojáků, "Panychida"
"Dík Sovětskému Svazu"
50.léta - nesourodost s politikou
60.léta - hluboce myslitelská poezie
"Noc s Hamletem" - filosofická lyrika o starostech života, "Bolest"
"Jak žít" - básníkova zodpovědnost
Ivan Blatný - (1919-1990)
- 1948 emigrace do Londýna, poetismus, surrealismus a realismus
"Paní Jitřenka" - báseň "Půvaby jara", Melancholické procházky", "Hledání přítomného času"
"Pomocná škola Bixley" - samizdat

Jan Skácel - (1922-1989) - po Seifertovi nejvýznamnější básník 2.poloviny 20.století
- klasičnost, stručnost, klidná vytříbená poezie, vychází z lidských hodnot
- po maturitě nucené práce v Rakousku
- po válce filosofie v Brně, redaktor "Hosta do domu", oceňován v Itálii
Dílo:
1957 - prvotina "Kolik příležitostí má růže" vyzrálá, citlivé básně, vzpomínky na domov 
60.léta 	- motivy venkova - "Co zbylo z anděla", "Hodina mezi psem a vlkem"
- metaforické, silné pocity tísně, bolesti - "Smuténka", "Metlička"
80.léta 	- dětství, venkov, láska
"Dávné proso", "Odlévání do ztraceného vosku", "Kdo pije potmě víno"
verše pro děti - "Proč ten ptáček z větve nespadne", "Uspávánky"

Josef Kainar - (1917-1971)
- od 1947 básník, dramatik, částečně textař
- nedokončil studium filosofie (vylitej 1938)
Dílo:
poezie existenciálně zabarvená - ironický přístup, odkrývání lidského osudu ve společnosti
"Příběhy a menší básně" (1940, reakce na fašismus), "Nové mýty"
"Osudy" (1945-6, mýtyzace všedních dějů)
po 1948 socialistické tendence - "Velika láska", "Český sen" (slavnostně osud českého národa)
návrat k prvotním motivům - osudy lidí, skepse, kritika společnosti a režimu
"Člověka hořce mám rád" - hledá sebe sama jako osobnost
"Lazar a píseň" - všední věci, člověk
"Moje blues" - ironie, aforistická pointa na závěr, morální výzva
zhudebněné texty - "Miss Otis lituje", "Moje blues"
drama - "Nebožtík Nasredin" - spoluautor textu
výbory - "Bláznův kabát", "Královský večer" (70.léta)
pro děti - "Zlatovláska", "Říkadla", "Nevídáno-neslýcháno"

Jiří Kolář - (*1914)
- básník a výtvarník - koláže, experimentátorství, příslušník Skupiny 42
- vyučil se truhlář (nikdy nedělal), nádenník, číšník, redaktor v nakladatelství
- od 1943 literatura a výtvarné umění (slavné koláže v 60.letech) - hledání vlastního stylu
Dílo:
"Křestný list" - jeho debut
"Sedm kantát" - reakce na konec války
"Prométheova játra" - odraz neklidné doby procesů v 50.letech - konfiskace, zatčen
"Limb a jiné básně" - různé náměty, kolážové básně, jazykové novotvary
"Mistr Sun" - úvahy o moderní poezii, "Vršovický Ezop"
"Odpovědi" - vydáno samizdatu v 70.letech - úvahy

Oldřich Mikulášek - (1910-1985)
- brněnská skupina "Host do domu", dělník, úředník, redaktor
Dílo: 
"Pulsy" - velkoměsto, "Divoké kačeny" (1955) - oslava budování společnosti a nového člověka
"Svlékání hadů" (1963) - existencionální úzkost, básnická zodpovědnost
"Šokovaná růže" - reakce na rok 1968, nesměl vycházet
"Agogh" - situace v 70.letech, vyšla v 80.let v Mnchenu
"Žebro Adamovo", "Český pláč" - milostná poezie (80.léta)
50. LÉTA

Účelově politická linie - schematičnost, nadsázky, od poloviny 50.let únava
Kohout, Nezval - "Zpěv míru", Kainar "Český sen"
Obnova lyriky - citovost, intimnost, individualita - rodina, domov, vzpomínky (Florian - "Blízký hlas", Seifert - "Píseň o Viktorce", Kundera - "Člověk zahrada širá", "Monology")
Básníci "všedního dne" - staví se proti falešnému oprimismu, patosu a neospobní proklamativnosti
Šotola, Šiktanc, Holub, Kundera, Florian

Jiří Šotola - (1924-1989)
- herec, básník, prozaik a dramatik, osobitý postoj
Dílo:
poezie všedního dne - "Svět náš vezdejší"
- ovlivnění jinými básníky - "Náhrobní kámen", "Venuše z Mélu", "Hvězda Ypsilon"
"Poste restante" - začátek 60.let, filosofické úvahy v romantických až epických verších
próza - "Tovaryšstvo Ježíšovo" (1969) - prokouknut politický podtext
"Kuře na rožni" (1976) - manipulování s lidmi jako s loutkami
historické drama - vytvářel v posledním desetiletí tvorby,  člověk nemůže měnit chod dějin
"Cesta Karla IV. do Francie a zpět", "Bitva u Kresčaku"

Jaroslav Seifert - (1901-1986)
- tvořil již před válkou (Devětsil od 1920)
- Nobelova cena za literaturu 1984
- písňová forma
Dílo:
tvorba do roku 1945, reflexivní
"Zhasněte světla" - reakce na Mnichov, "Světlem oděná", "Kamenný most" 
"V náručí otevřenou" - verše z května 1945, "Osm dní 1937" - smrt TGM
inspirace národními osobnostmi
"Ruka a plamen", "Píseň o Viktorce", Maminka"
"Šel malíř chudě do světa" (1949) - Mikoláš Aleš, "Chlapec a hvězdy" (1956) - Josef Lada
další básně 60. a 70. léta
"Koncert na ostrově", "Halleyova kometa", "Odlévání zvonu" - ironie, opuštění rýmu, vědy
"Morový sloup" (1971 v exilu, samizdat a oficiálně 1981) - trpké verše z let 1968-1970
"Deštník z Piccadilly" (1978-1979) - vzpomínky

Miroslav Holub - (*1923)
- biolog a lékař - vliv na tvorbu (skupina Květen)
Dílo:
"Denní služba" (1958), "Kam teče krev" (1963)
"Tak zvané srdce" (1963) - proti lidské netečnosti s ebrání vědou a pravdou
"Achilles a Želva" (1960), "Slabikář" (1961) - problémy lidských hodnot a pseudohodnot
"Ačkoliv" (1969) - zakázána tvorba !
"Naopak" (1981) - bázně z let 71-81, kdy nesměl tvořit

Karel Šiktanc - (*1958)
- básník "všedního dne", prozaik, televizní hry, knihy pro děti
Dílo:
"Tobě, živote" (1951) - prvotina opěvující socialismus
"Vlnobití", "Žízeň" - 50.léta, exitenciální úzkost, dospění k pravdě v ovzduší sjezdu KSSS
"Heinorská noc" (1960) - lidická tragedie, "Patetická" (1961) - vlastní poúnorové zážitky
"Artézská studna" (1967), "Zaříkávání živých" (1966) - snovost
"Adam a Eva" (1968) - existenciální úzkost, "Český orlov" (1975) - úvaha o vztahu otec - syn
"Jak se trhá srdce" (1970) - nemohoucnost se plně oddat lásce
60. LÉTA

- psychologický proces v člověku důležitější než výsledek, převratné události 20.století
- mnohovýrazovost, uvolněné verše (metrický, strofický)  volný verš
- písňové texty (J.Suchý, J.Vodňanský - "S úsměvem idiota")
- tvorba "undergroundu" (Ivan Martin Jirous - Magor)

Václav Hrabě - (1940-1965)
- hudební vlohy, jazzbandová kapela (Olympik, Reduta, Viola), práce v novinách
- nešťastné manželství, syn, otrava svítiplynem
- básně, písňové texty, hlavní náměty - jazz, blues = životní pocit, vojna, láska
Dílo:
"Horečka" - delší povídka
"Královna Margot" - jediné drama, rukopis se ztratil a neexistují kopie
"Stop-time" - uváděno jako vzpomínkový pořad (rekviem) ve Viole 
- vydáno knižně 1967 zásluhou  Miroslava Kovaříka
- volný verš, časté přesahy, opisy textů, zachováno v torzech

Vratislav Effenberger - (1923-1986)
- surrealistická skupina, experimentátorství
- studie o výtvraném umění, od 1977 invalidní důchod
Dílo: 
"Básně na zdi", "Surovost života a cynismus fantazie" - scénář, v Torontu
"Surrealistické východisko 1938-1948" - sborník

Egon Bondi (*1930) - "levicový filosof undergroundu"
"Invalidní sourozenci" - román, zdegenerovaná společnost
"Trapná poezie" - frázovost, není metafora, říkankovost
"Dagmara" - "epos"

Ivan Magor Jirous 
"Magorovy labutí písně"

70. LÉTA

- většina autorů vydává v samizdatu (Seifert - "Modrý sloup", "Deštník z Piccadilly")
- oficiálně vydávaní se soustředili na opěvování života, básně nemají hluboký smysl
- J.Žáček - "Napjatá struna", "Okurková sezóna"
- K.Sýs
- Josef Peterka - "Krušná"
- Josef Šimon - "Asfaltoví holubi" - konfrontace moderního umění s vizí kosmu
- Vilém Závada - "Na prahu"
- jediný s oficiálně vydávaných autorů dokázal vyslovit zklamání a trpké sebepoznání

80. LÉTA

- postoje obecně protiválečné a proti konzumní společnost (folklórně idealizované obrazy, intenzivní prožitek smyslné lásky) začínají upadat
- objevuje se skepse, deziluze, osamělost, pocit vyřazenosti
- E.Bernardinová, J.Rulf, M.Huptych, M.Ajvaz, J.Topol
- protestní písně dosahují vrcholu 
- K.Kryl - "Kníška Karla Kryla", Kln 1972
- J.Hutka, S.Karásek, J.Nohavica, P.Dobeš, J.Dědeček - "Měsíc nad sídlištěm", 1987

