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Česká literární kritika a žurnalistika
(Kramerius, Tyl, Borovský, Neruda, současnost, F.X.Šalda )
 Milan Čáp

ŽURNALISTIKA

Národní obrození
- počátky sahají do dob národního obrození
V.M.Kramerius - od 1789 - vlastní "C.K.(pak Pražské) poštovské noviny" 
- nakladateství "Česká expedice")
- šířil české knihy, pečoval o jazykovou kulturu v souladu s Dobrovským
- noviny výchovný charakter, bojoval proti pověrčivosti lidových vrstev
J.K.Tyl - redaktor různě, 1833 "Jindy a jiní", 1834 "Květy české" (za tři roky nejlepší časák)
- 1840-1 řídí časopis "Vlastimil", 1846-7 "Pražský posel" (v roce 1848 politické úkoly)
- 1849 - několik čísel "Sedlských novin", poté úředně zastaveny
K.H.Borovský - nejdrzejší novinář Bachova absolutismu
- studoval kněžství, vystoupil ze semináře, jako vychovatel do Ruska
- po návratu redaktor "Pražských novin", 1848 změna na "Národní noviny" (1.český politický deník)
- 1848 Národní noviny mluvčí pokrokové politiky, 1850 zastaveny, zakázano vydávání čehokoli v Praze
- v Kutné Hoře časopis "Slovan" (politicky vychovával český lid), zakázán 1851 
- 1851 deportace do Brixenu (protože kritizoval rakousko-uherskou vládní politiku)
J.Neruda - novinář a fejetonista, navázal na Havlíčka
- "Národní listy" - literární a divadelní kritiky, články o kultuře a umělcích (Smetana, Mánes, Myslbek)
- více než 2000 fejetonů - "Kam s ním ?" (pobavení), "První máj 1890" (společenské otázky)
- krátce redigoval časopisy "Květy" a "Lumír"

Ruchovci a Lumírovci
Lumírovci - literáti kolem časopisu "Lumír" (1851-62) - jediný beletristický v 50.letech
- redaktoři - F.Břetislav, J.Vrchlický, J.Zeyer, J.V.Sládek
Almanach Ruch - 1868, vyšel na počest položení základního kamene ND
- redaktoři - J.V.Sládek, L.Quis, S.Čech
Svatopluk Čech - časopis "Květy" (většina jeho prací), "Lumír", "Národní listy"
- sociální otázky, revoluční myšlenky (čím dál více mezi lidové vrstvy)
J.V.Sládek - redaktor "Národních listů" (vyslán do Ameriky na 2 roky), redaktor "Českých novin"
- během pobytu posílal příspěvky Národním listům, po návratu znovu redaktor
- 1877 - redakce "Lumíra", setrval tam 20 let
J.Vrchlický - nebyl redaktor, ale významný přispěvatel (kritické studie, literárně-historické články)
- o K.J.Erbenovi, Janu Kollárovi, S.Čechovi, J.Nerudovi, V.Hugovi a jiných Francouzech
J.V.Frič - vězněn pro publikační činnost, 1854 v Praze, organizátor literárního života
- 1854 vydal sborník "Lady Nicola" (i B.Němcová a mladí autoři) - podnět k vydání almanachu Máj

Po pádu Bacha
- obnova české publicistiky, 1861 Julius Grégr založil "Národní listy" (Hašek, Čapek, Herman, Arbes)
Jaroslav Hašek - významná novinářská osobnost začátku 20.století
- psal satiry a humoresky, redaktor "Světa zvířat" a "Národních listů"
Jakub Arbes - redaktor "Národních listů" - romaneta a jiné kratší práce

Po roce 1918
S.K.Neumann - novinář, pak jen literatura, časopisy "Červen" (1918-21), "Protekult" (1922-24), "Kmen"
I.Olbracht - "Vídeňské listy", "Právo lidu", od 1929 "Rudé právo", od 30.let výhradně literatura
M.Majerová - od mládí žurnalistka, ženský tisk v kulturních časopisech
- pak "Právo lidu", "Rudé právo" a dětský časopis "Kohoutek"

E.Bass - novinář a znalec života českého města, "Lidové noviny", rozhlásky (veršované aktuality)
- humor, satira a společenské postřehy
K.Čapek - redaktor "Lidových novin", příznačný pro jeho tvorbu zájem o člověka
- stovky fejetonů a sloupků (K.Čapek tvůrce tohoto novinářského žánru)
E.E.Kirsch - (1885-1948), zvaný zuřivý reportér, reportáže z pražského prostředí, klasik reportáže
O.Pavel - sportovní reportér, časopisy "Československý sport", "Stadion"
- reportáže z domova i ze světa - knižně "Plná bedna šampaňského", "Pohár od pánaBoha" (1971)
- jeho dvě sbírky vyšly pod názvem "Fialový poustevník"

LITERÁRNÍ KRITIKA 

- sleduje a hodnotí nově vznikající díla, úzce souvisí s literární teorií a historií
- je to součást literatury zhruba od 19.století
K.H.Borovský - autor konkrétních kritických prací
- autor zásadní studie o předpokladech a cílech literární kritiky - "Kapitola o kritice"
J.Neruda - do literární kritiky uvedl polemiky se společenskými i literárními zpátečníky
F.X.Šalda - (1867-1937) - představitel meziválečné kritiky
- kritik už od 80.let 19.století - zástupce české moderny, ale působil až mezi války
- neustále komentoval literární a kulturní dění
- vydával svůj časopis "Zápisník" (1928-1937), redigoval časopisy, např. "Tvorbu"
- Tvorbu podstoupil J.Fučíkovi, když byla zakázán komunistický tisk
- kritice vydobyl samostatné postavení v literatuře, spojil osobní názor a vědeckou stránku kritiky
- obracel se proti J.Vrchlickému a jeho škole, podporoval Sovu, Březinu, Růženu Svobodovou
- Šaldovy myšlenky - umění důležitá činnost mající společenskou funkci...zajímal se o společenské dění
- ostře polemizoval, stál si za názorem, tvůrce českého kritického jazyka (nový jazykový útvar)
kritické stati z 90.let shrnuty do sbírky "Mladé zápasy" (1934)
"Boje o zítřek" (1905)
"Duše a dílo" (1913) - literární podobizny českých autorů
"O nejmladší poezii české" (1928) - o meziválečné české literatuře
Jindřich Vodák - (1867-1940) - proslulý divadelní kritik
F.V. Krejčí - (1867-1941)
Kritici po 2.světové válce - Milan Blahynka, František Buriánek, Jiří Hájek, Hana Hrzalová, Miloš Pohorský, Vítězslav Rzounek, Štěpán Vašín, Josef Špičák
Z dalších časopisů 	- České slovo - deník České strany národně socialistické
- TRN - redaktor Karel Konrád
- Šibeničky - redaktor E.Bass od roku 1921
- Hvězda paní a dívek, Zpravodaj - obrázkové časopisy

SOUČASNÍ KRITICI A NOVINÁŘI

Petr Hájek - novinář a literární kritik, šéfredaktor časopisu Reflex
Jiří Hájek - literární kritik
Tomáš Klvaňa - reportér a redaktor Reflexu
Jiří a Jan Ruml - redaktoři a nyní poslanci
Jiří Leschtina - redaktor MF Dnes
Ondřej Neff - redaktor, syn spisovatele Vladimíra Neffa
Jiří Lederer - novinář vězněný v době normalizace
Jan Čulík - literární kritik publikující v exilových nakladatelstvích

Martin Komárek
Michal Wievegh
Ladislav Verecký


Rudolf Křesťan 
- autor známých soudobých fejetonů a reportáží
- po studiu žurnalistiky v Praze redaktor týdeníku "Mladý svět" (od roku 1964)
- mnoho zahraničních cest - Evropa, Čína, Súdán, Vietnam, Indie, Japonsko
- články, fejetony, drobné prózy a aforismy
- společný znak tvorby - osobitý básnický pohled, humorné ladění, vyhraněný osobní styl
své fejetony vydal knižně v knížkách
"Kos a kosinus" - humorné verše a prózy s kresbami Vladimíra Renčína
"Budeš v novinách" - vtipné fejetony publikované ve sdělovacích prostředcích
"Myš v 11.patře" - vzpomínky na mládí, zážitky z denního života, příběhy různých podivínů

Ludvík Vaculík 
- vystudoval žurnalistiku v Praze, redaktor ČS. rozhlasu, vysílání Mikrofonu mladých
- později Literární noviny a Literární listy
- vystupoval proti strnulosti a formálnosti redaktorské práce
- velký vliv na úrověň naší poválečné publicistiky 
- fejetony - "Jaro je tady", "Srpnový rok"
"Rušný dům" - román na hranici beletrie a literatury faktu, reportáž z pražskéhu učňovského internátu ze začátku 50.let. Mladý nadšený nezkušený vychovatel se snaží z učňu vychovat samostatně myslící lidi, ale naráží na formalismus ostatních pedagogů. Zklamán odchází.
- vychází z vlastní zkušenosti
"Sekyra"-	patří mezi vrcholné romány té doby. Pražský redaktor se vrací n arodné Valašsko, aby přemýšlel nad životem zemřelého otce, a aby lépe poznal sám sebe. Je hrdý na otcovu zásadovost. Otec komunistický funkcionář, obětavě plní úkoly, ale později se dostává do rozporu s myšlenkou, které chce sloužit. Začíná se odcizovat lidem, které měl rád, ztrácí vnitřní svobodu.

