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Úvod 

 
Na konci 20. storočia sme sa stali svedkami výrazných 

transformácií v európskom i svetovom kontexte. Kríza politických 
systémov v krajinách tzv. socialistického bloku sa nevyhnutne 
odrazila na zmenách spoločenského a intelektuálneho správania sa 
sociálnych skupín priamo dotknutých týmito premenami. Rozpad 
Sovietskeho zväzu mal za následok nielen deštrukciu starých 
hodnotových systémov (nie iba negatívnych javov spoločenského 
systému, ale v značnej miere i pozitívnych), ale aj vytvoril 
priestor pre dynamický rozvoj ruskej spoločnosti vo všetkých 
oblastiach života. Modernizujúce sa Rusko sa prispôsobilo 
všeobecnému trendu konca 20. – začiatku 21. storočia a stalo sa 
plnoprávnym a vôbec nie bezvýznamným článkom v procese 
konštituovania globálnej informačnej spoločnosti. 

Na zmeny sociálneho správania sa nositeľov ruského jazyka 
reaguje i jazyk, ktorý sa snaží v rámci svojej štruktúry zachytávať 
a odrážať dynamiku spoločenských javov systému, ktorý ho 
obklopuje. Do jazyka na jednej strane prenikajú prvky z iných 
jazykov (v prevažnej miere lexikálne, ale i systémové – 
akcentovaná je predovšetkým tendencia k analytickosti), a na 
strane druhej sa na báze vlastných potencií formujú nové jazykové 
jednotky. Významnú úlohu pri presadzovaní sa a postupnom 
osvojovaní si týchto nových jednotiek nositeľmi jazyka zohrávajú 
v dnešnej dobe prostriedky masovej komunikácie – dnes 
predovšetkým elektronické média (televízia a internet), ale 
v neposlednom rade i printové médiá (noviny a časopisy). 

Dominantné postavenie masmédií a ich úlohu v evolúcii jazyka 
a fixácii zmien v jazykovom správaní registrujú vo väčšej miere 
ruskí, slovenskí i zahraniční lingvisti už od polovice 
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sedemdesiatych rokov minulého storočia; pozorujeme výrazný 
presun z oblasti skúmania jazyka „krásnej literatúry“ ako etalónu 
spisovného normovaného jazyka práve k otázkam postihnutia 
prirodzenej reči v jej rozmanitých formách prezentovaných 
v novinách, časopisoch, v rozhlase a na televíznych obrazovkách.  

Jazyk masmédií v značnej miere prevzal funkcie pôvodne 
vlastné dielam umeleckej literatúry. S postupujúcimi civilizačno-
kultúrnymi procesmi stále viac závisí existencia jednotlivcov 
v spoločnosti od nepretržitého prísunu a osvojovania si stále 
nových aktuálnych informácií. Masmédiá, ako prostriedok 
uspokojujúci informačné potreby, sa stávajú určujúcimi v oblasti 
stanovenia noriem a vzorov kultúrneho i jazykového správania sa 
– masmédiá nielen odrážajú jazyk spoločnosti, ale tento i formujú, 
stávajú sa nositeľmi i tvorcami masového vkusu – „jazykového 
vkusu doby“ (termín V.G. Kostomarova, 1999). 

V porovnaní s ostatnými sférami rečovej činnosti predstavuje 
súčasná publicistika na diachronickej osi najdynamickejší, 
v synchrónnom priereze značne variabilný a výrazne 
diferencovaný žánrový priestor (porov. Findra, 2004, s. 213); 
kvôli týmto jej vlastnostiam ostáva i naďalej vďačným objektom 
odborného záujmu rôznych vedných disciplín.  

Uvedené skutočnosti i naše výskumy sa stali stimulom pre 
vznik práce o niektorých aspektoch ruskej publicistiky. V širšom 
kontexte je táto monografia koncipovaná ako snaha prispieť 
k riešeniu niektorých parciálnych teoretických a praktických 
problémov súčasnej ruskej publicistiky, v užšom chápaní – ako 
pokus o sprehľadnenie, hodnotenie, resp. verifikáciu teoretických 
bádaní v tejto oblasti, ako snaha o zmapovanie existujúcich 
a naznačenie nových smerov jej výskumu. 

 

Za posúdenie rukopisu monografie ďakujem recenzentom: 
prof. PaedDr. Elene Zelenickej, PhD. a prof. PhDr. Jozefovi 
Sipkovi, PhD. 

 



 

Z histórie ruskej periodickej tlače 

 
Formovanie ruskej publicistiky je nerozlučne späté so vznikom 

a rozvojom periodickej tlače. Napriek tomu, že prvky 
charakteristické pre publicistický štýl nachádzame už 
v staroruských literárnych pamiatkach, ako napríklad 
v Ilarionovom Слове о законе и благодати (11. stor.), v kázňach 
Kirila Turovského (12. stor.), v dielach Maxima Greka, Ivana 
Peresvetova, v korešpondencii Ivana IV s Andrejom Kurbským 
(16. stor.), o ruskej publicistike ako takej môžeme hovoriť až od 
začiatku 18. storočia, kedy sa (takmer o 100 rokov neskôr, ako 
v západnej Európe1) objavujú prvé ruské noviny – Ведомости 
(1702-1727)2. 

16. decembra 1702 vydal Peter I. cársky výnos o vydávaní 
tlačeného periodika zameraného na propagáciu cára, jeho 
reforiem, diplomatických a vojnových úspechov:  

„... чтобы те чертежи и книги напечатаны были к славе 
нашему, великого государя, нашего царского величества 
превысокому имени и всему нашему российскому царствию 

                                                 
1Predchodcami dnešných novín boli zvodky o spoločenských a obchodných 
udalostiach, ktoré uspokojovali potrebu po operatívnych informáciách vo 
významných obchodných a politických centrách – tak sa v polovici 16. storočia 
v Benátkach začali vydávať týždenné informačné letáky. Názov mince, za ktorú 
sa tieto predávali – gazzetta – inšpiroval i vznik ruského pomenovania pre 
noviny – „газета“. V roku 1605 (ktorý je považovaný za rok zrodu európskej 
novinovej periodiky) vychádza v Štrasburgu prvý týždenník  –  Relation. 
2 Predchodcami Vedomostí boli ručne písané Куранты alebo Вестовые 
письма (1621), ktoré v niekoľkých exemplároch mesačne informovali cára, 
jemu blízkych bojarov a úradníkov Posolského príkazu o diplomatických, 
vojenských, dvorných a obchodných udalostich v zahraničí. 
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меж европейскими монархи цветущей, наивяшей похвале 
и общей народной пользе и прибытку“3.  

Prvým redaktorom Vedomostí sa stal riaditeľ novozriadeného 
Tlačového dvora Fiodor Polikarpov. Pôvodne vychádzali 
v Moskve ako Ведомости Московского государства (neskôr 
Ведомости Московские), od roku 1711 ako Российские 
ведомости súbežne v Moskve i v Sankt-Peterburgu, od roku 
1719 len v hlavnom meste (v roku 1712 sa hlavným mestom stáva 
Sankt-Peterburg). Nemali stabilný formát (pôvodne 1/12 listu), 
náklad ani periodicitu, do februára 1710 boli tlačené 
staroslovanskou cyrilikou, neskôr tzv. občianskym písmom 
(гражданкой) – cyrilika sa využívala už len na zdôraznenie 
dôležitých správ, rovnako ako farebná tlač (prvý odsek listu Petra 
I. o víťazstve nad Švédmi pri Poltave bol tlačený rumelkou). Po 
smrti Petra Veľkého (1725) postupne zanikajú, novinová tlač 
prechádza do výlučnej kompetencie Akadémie vied a neskôr 
i Moskovskej univerzity. V priebehu 18. storočia vychádza len 
dvoje oficiálnych novín (s týždennou periodicitou): Санкт-
Петербургские ведомости (1727-1917) vydávané Akadémiou 
vied (1. vydavateľ a redaktor – G. Miller) a Московские 

ведомости (1756-19174) – pôvodne tlačový orgán Moskovskej 
univerzity (založený v roku 1755 z iniciatívy M. V. Lomonosova), 
neskôr so širším politicko-spoločenským záberom.  

Ruské noviny 18. storočia boli málo podobné dnešným nielen 
formou, ale i obsahom, ktorý sa sa poväčšine koncentroval na 
nekomentované domáce novinky z hlavných miest, dvorskú 

                                                 
3 „... aby tieto nákresy a knihy vytlačené boli k sláve našej, veľkého vládcu, 
nášho cárskeho veličenstva vznešenému menu a celému nášmu ruskému 
cárstvu, medzi európskymi monarchami prekvitajúcemu, k najvyššej pochvale 
a všeobecnému národnému úžitku a prospechu.“ – prekl. P.A., cit. podľa 
(Bespalovová, 2003). 
4 Moskovskije vedomosti v priebehu svojej existencie viackrát fakticky zanikli 
a boli obnovené novými vydavateľami.  
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kroniku. V zahraničnom spravodajstve prevládali prebraté texty 
z cudzej tlače a fámy. 

Po roku 1759, kedy začína prenikať do tlačiarenstva (výsostný 
monopol Akadémie vied a Moskovskej univerzity je zrušený) 
súkromný kapitál a nastáva rozmach tlačenej periodiky; v systéme 
ruskej tlače začína prevládať „časopisecká5“ produkcia, ktorá si 
svoju prevahu udržiava až do polovice 19. storočia6. 

Prvým vedecko-populárnym vydaním v Rusku bol dvojjazyčný 
nemecko-ruský mesačník, ktorý vychádzal ako príloha Sankt-
Peterburgských vedomostí – Месячные исторические, 

генеалогические и географические примечания (1728-1742). 
Z iniciatívy M. V. Lomonosova začínajú vychádzať 
Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие 
(1755-1764) – prvý samostatný vedecko-literárny časopis 
Akadémie vied. S pôsobením Alexandra Petroviča Sumarokova 
(neskoršieho riaditeľa prvého stáleho divadla v Rusku) je 
nerozlučne spätý prvý ruský súkromný časopis – Трудолюбивая 
пчела (1759), ktorý v satirickom tóne kritizoval príživníctvo, 
hlúposť, nevedomosť, korupciu, nezákonnosť a zneužívanie moci, 
za čo bol zakázaný. Na činnosť Sumarokova nadviazal jeho žiak 
M. M. Cheraskov pri vydávaní literárnych časopisov Moskovskej 
univerzity – Полезное увеселение (1760-1762), Собрание 

                                                 
5 Striktné rozdelenie termínov „noviny“ a „časopis“ nastáva až v polovici 
19. stor.; prisudzuje sa V. G. Belinskému. 
6 Dominancia časopisov je v danom období ruskej histórie vcelku logická, 
nakoľko v počiatkoch sa vďaka určitej uzavretosti Ruska nepociťuje širšia 
potreba po operatívnych informáciách zo všetkých kútov krajiny alebo sveta 
(oficiálne kruhy získavajú informácie iným spôsobom), preto sa ruskej 
spoločnosti zdá dostatočnou existencia dvoch oficiálnych novín, ktoré navyše 
vychádzajú v relatívne malých nákladoch. Navyše strach pred buržoáznymi 
slobodami (napr. kvôli boju s „voľnomyšlienkárstvom“ bolo od 70. rokov 
18. stor. zakázané vydávať nové periodiká, bolo dovolené len prenajímať, alebo 
kupovať už existujúce) a všadeprítomná cenzúra znemožňovali bezprostredné 
posudzovanie spoločenského, politického a ekonomického života – túto funkciu 
suplujú literárne diela uverejňované v časopisoch.  
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лучших сочинений (1762), Свободные часы (1763) a i., 
v ktorých publikujú také osobnosti ako I. F. Bogdanovič, 
D. I. Fonvizin, či N. I. Novikov. 

V roku 1765 začína vychádzať prvý ruský ekonomicko-
hospodársky časopis – Труды Вольного экономического 

общества к поощрению в России земледелия 

и домостроительства (funguje do roku 1915 s nepravidelnou 
periodicitou). Výraznejší rozmach časopiseckej produkcie je 
spojený s nástupom Kataríny II. na ruský trón. Sama panovníčka 
vydáva časopis Всякая всячина (1769-1770), v ktorom neraz 
polemizuje s vtedajšími „kritikmi“ – s M. D. Čulkovom (časopisy 
И то и се (1769), Парнасский щепетильник (1770)), 
s F. A. Eminom (Адская почта, или Переписка хромоногого 
беса с кривым (1769)) a predovšetkým s N. I. Novikovom, 
ktorého vydavateľská činnosť je viac ako obdivuhodná. 
Časopiseckú produkciu Nikolaja Ivanoviča Novikova tvoria na 
jednej strane publikácie satirického zamerania, ktoré sa neraz 
dostali do konfliktu s oficiálnou mocou a boli zakázané7, a na 
strane druhej vzdelávaco-osvetové vydania, neraz priamo 
financované imperátorkou. Z najznámejších satirických vydaní 
spomeňme aspoň časopisy Трутень (1769-1770) a Пустомеля 
(1770), v ktorých zaujímal nezmieriteľnú pozíciu k cárovninej 
Vsjačine (kritizoval predovšetkým neurčitosť kataríninej 
moralizátorskej satiry všeobecnej nečestnosti a chýb; sám 
uprednostňoval priamu satiru osôb – bližšie pozri Esin, 2000). 
Spomedzi Novikovových vzdelávaco-osvetových časopisov 
zameraných na „zdokonaľovanie ľudí a napravenie spoločnosti“ 
stoja za zmienku nasledujúce: Древняя российская вивлиофика 
(1773-1775) – vedecko-historické vydanie financované cárovnou, 
ktoré uverejňovalo komentované publikácie staroruských 
dokumentov (14. – 16. stor); Санкт-Петербургские ученые 
ведомости (1777) – prvý časopis kritickej bibliografie, týždenník 
                                                 
7 Sám Novikov bol roku 1792 odsúdený na 15 rokov väzenia v Shlisselburgskej 
pevnosti; po nástupe ... Pavla I. v roku 1796 bol prepustený. 
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určený západoeurópskym čitateľom, v ktorom je cárovná 
vykreslená ako osvietená a spravodlivá panovníčka (prvý PR-
časopis); Утренний свет (1777-1780) – filozofujúce morálno-
náboženské vydanie (nielen veriť, ale i rozmýšľať nad svojou 
vierou); Модное ежемесячное издание или Библиотека для 
дамского туалета (1779) – prvý časopis pre ženy, vyšlo 12 čísel 
s obrázkom ako prílohou a i.; nesmieme opomenúť ani rozmanité 
časopisecké prílohy k Moskovským vedomostiam, ktoré si 
Novikov prenajal spolu s typografiou roku 1779 od Moskovskej 
univerzity – Прибавление к Московским ведомостям, Магазин 
натуральных историй, Экономический магазин a i. Bezplatná 
príloha k Vedomostiam, ktorá vychádzala s týždennou 
periodicitou – Детское чтение для сердца и разума (1785-
1789) – je považovaná za prvý ruský detský časopis.  

Okrem Novikova sa vydavateľskej činnosti aktívne venovali 
i ďalší literáti, ako napríklad I. A. Krylov, ktorý vydával časopisy 
Почта духов (1789), Зритель (1792), Санкт-Петербургский 
Меркурий (1793), N. M. Karamzin – Московский журнал 
(1791-1792), Вестник Европы (1802-1830). 

Mimo prevažne literárnych časopisov sa ku koncu 18. storočia 
začínajú formovať i najrozmanitejšie špecializované vydania: 
divadelný Российский Феатр (1786-1794), historický 
Российский магазин (1792–1794) lekárske Санкт-
Петербургские врачебные ведомости (1792–1794) a i. Všetky 
vyššie spomenuté periodiká vychádzajú buď v Peterburgu alebo 
v Moskve. Prvý provinčný časopis (vlastivedného zamerania) – 
Уединенный пошехонец – vyšiel v Jaroslavli roku 1786. 

 

Začiatok 19. storočia prináša nové impulzy do rozvoja 
publicistiky, a to i napriek prijatiu striktnejšieho nariadenia 
o cenzúre (1804), ktoré uzákonilo predbežnú cenzúru všetkých 
diel určených na publikovanie. Okrem výrazného nárastu počtu 
časopisov a almanachov začína vychádzať celý rad novín, včítane 
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provinčných8 – k dvom oficiálnym štátnym novinám sa pridáva 
Северная почта

9 (1809-1819) ako orgán poštového úradu 
Ministerstva vnútra.  

Začali vychádzať i viaceré súkromné noviny: Санкт-
Петербургские коммерческие ведомости (1802-1810), 
Московские ученые ведомости (1805-1807), Сын Отечества 
10(1812), Русский инвалид (1813) a ďalšie. Väčšina nových 
novín11 a časopisov má však pomerne krátku životnosť, výnimku 
tvorí Karamzinov Вестник Европы (1802-1830), ktorý je 
považovaný za vôbec prvý ruský literárno-politický časopis 
mapujúci vnútornú i zahraničnú politiku Ruska a tiež históriu 
a politický život cudzích krajín. V literárnej časti okrem 
Karamzina publikovali svoje diela G. R. Deržavin, 
P. P. Sumarokov, V. A. Žukovskij, M. T. Kačenovskij, 
M. M. Cheraskov. Veľmi populárne boli i Отечественные 
записки (1818-1884), ktoré však v priebehu svojej existencie 
viackrát prestali vychádzať. 

Počas Vlasteneckej vojny v roku 1812 sa počet periodík 
znižuje, k podstatnej redukcii však dochádza až po Povstaní 
dekabristov (1925), kedy v Rusku vzniká osobitá tajná polícia 
(Tretie oddelenie Kancelárie Jeho Imperátorského Veličenstva) na 

                                                 
8 Казанские известия: газета политико-учено-литературная (1811-1820); 
Восточные известия (Astrachaň, 1813). 
9 V jej podtitulku sa prvýkrát objavuje slovo „газета“. 
10 Noviny Syn Otečestva postupne rozsahom prerástli do časopisu (1818-1852), 
v ktorom publikujú i neskorší dekabristi A. A. Bestužev, K. F. Rylejev a i. S ich 
činnosťou sú spojené i časopisy: Соревнователь просвещения 
и благотворения (1818-1825), Невский зритель (1820-1821) a z almanachov 
predovšetkým Полярная Звезда (1823-1825). 
11 Vydávanie novín bolo stratovou záležitosťou, nakoľko všetky periodické 
vydania sa mohli rozširovať len na báze predplatného, nie voľného predaja – 
ruský človek dával prednosť hutnejším a obsahovo bohatším časopisom. Preto 
väčšina súkromných novín buď zanikla, alebo sa snažila oficiálne, resp. 
polooficiálne vychádzať pri ministerstvách a na ich náklady (napr. Северная 
пчела, ktorá tesne spolupracovala s Tretím oddelením a pod.). 
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čele s A. Ch. Benkendorfom a zosilňuje sa cenzúra. Nové 
cenzúrne nariadenie (1826) zakázalo v novinách akýmkoľvek 
spôsobom hodnotiť politiku cára – povolená je len pretlač 
politických oznamov zo Sankt-Peterburgských vedomostí a Sankt-
Peterburgskej gazety (tie vydáva po francúzsky Ministerstvo 
zahraničia) – ako i publikovať názory spochybňujúce božskú 
podstatu moci a stanoviská, ktoré protirečia kresťanskému 
náboženstvu.  

V súvislosti so zákazmi sa ruská žurnalistika rozvíja opäť 
takmer výlučne v rozsahu vedecko-literárnych záujmov – 
vychádzajú publikácie venované poľnohospodárstvu – 
Земледельческая газета (1830), obchodu a priemyslu – Купец 
(1830), Северный муравей (1830), histórii – Русский зритель 
(1828-1830), vojenstvu – Славянин (1828-30) a samozrejme 
literatúre – Галатея (1829-1830), Колокольчик (1830), 
Литературная газета (1830, vyd. A. A. Deľvig v spolupráci 
s A. S. Puškinom). 

Objavujú sa i nové provinčné noviny: Одесский вестник 
(1827), Тифлисские ведомости (1828-1832), Литовский 
вестник (1834), Официальная газета Царства Польского 
(1838-1861). Roku 1830 cár sankcionoval vytvorenie oficiálnych 
vládnych novín v každej gubernii Ruského impéria – Губернских 
ведомостей, ich komplexná sieť sa však sformovala až v druhej 
polovici 19. storočia.  

Okrem novín vydávaných oficiálnymi miestami prežívajú 
i prvé ruské komerčné noviny politického obsahu – Северная 
пчела (1825-1864) F. V. Bulgarina a N. I. Greča, ktoré vďaka 
monarchistickej orientácii a tichému patronátu Tretieho oddelenia 
získali ako jediné periodikum právo na publikovanie originálnych 
politických informácií a tlač komerčných inzerátov (stalo sa 
ziskovým); od roku 1831 vychádzajú denne.  

Reštrikcie pod vplyvom udalostí roku 1830 – t.j. revolúcie vo 
Francúzsku a Belgicku, povstania v Poľsku, nepokojov v Litve, 
Bielorusku, na Kaukaze, cholerových vzbúr, povstania 
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v Sevastopoli a i. – sa zdecimovanej ruskej publicistiky dotkli 
spočiatku len okrajovo; z významných periodík bola zrušená napr. 
Daľvigova Literaturnaja gazeta. Výraznejšie utuženie je spojené 
až s novým ministrom národnej osvety S. S. Uvarovom12, ktorý 
ako vedúca osobnosť Vrchného cenzúrneho úradu dosiahol zákaz 
viacerých populárnych vydaní, medzi inými i časopisov 
Moskovskij telegraf a Teleskop.  

Московский телеграф (1825-1834, vyd. N. A. Polevoj) bol 
typickým encyklopedickým dvojtýždenníkom, ktorý sa stal 
najpopulárnejším časopisom po Vestníku Jevropy. V 1834 bol 
zrušený cenzúrou za vyjadrenia v recenzii na drámu dvorného 
spisovateľa N. V. Kukoľnika (Рука всевышнего Отечество 
спасла) ohováračskej myšlienky, že Rusko v roku 1612 zachránil 
kupec Minin a nie šľachta.  

Телескоп (1831-1836) bol skôr literárnym masovým 
časopisom, ktorý sa však nevyhýbal ani iným odborom. Vydával 
ho N. I. Nadeždin, profesor Moskovskej univerzity, kritik 
romantizmu a stúpenec realizmu v literatúre. S Teleskopom úzko 
spolupracoval A. S. Puškin (s ním je spojený zrod fejtónu v ruskej 
periodickej tlači) i mladý V. G. Belinskij13, ktorý určitý čas 
pôsobil aj ako redaktor vydania. Tu publikoval stať Nič o ničom 
(Ничто о ничем), v ktorej sa venoval teoretickým otázkam 
žurnalistiky – exaktne vymedzil pojmy „noviny“ 
a „časopis“, zdôrazňoval nevyhnutnosť každého žánru mať svoje 
smerovanie. Teleskop bol zrušený za publikovanie Čaadajevovho 
Filozofického listu; Nadeždina poslali do vyhnanstva. 

V roku 1835 bolo zakázané prijímať predplatné na budúce 
vydania a v nasledujúcom roku bol obnovený i zákaz zakladať 
nové periodické vydania (platil takmer 20 rokov, záujemci si 

                                                 
12 Slávna je predovšetkým jeho triáda „pravoslávie – samoderžavie – 
národnosť“ ako vyjadrenie ruskej monarchistickej doktríny.  
13 Belinskij rozvinul i žáner literárnej kritiky, ktorý sa stal vedúcim 
v žurnalistike druhej polovice 19. stor. 



 

 17

mohli len kupovať, resp. prenajímať práva na vydávanie 
u majiteľov „obchodných značiek“). Právo vydávať nové 
špecializované, nie však encyklopedické noviny a časopisy, mohol 
udeliť len imperátor. Pozoruhodnejším javom petrohradskej 
žurnalistiky tohto obdobia je časopis Современник (1836-1866), 
ktorý založil A. S. Puškin a spája sa s ním činnosť viacerých 
klasikov ruskej literatúry tohto obdobia – P. A. Viazemského, 
V. A. Žukovského, N. A. Nekrasova, D. V. Davydova, 
N. V. Gogoľa a ďalších.  

V 30. rokoch sa naďalej znižuje počet spoločensko-literárnych 
a narastá počet ekonomických a vedecko-technických vydaní, 
zameraných na propagáciu nových poznatkov a skúseností – 
Журнал мануфактур и торговли (1825-1866), vládna 
Коммерческая газета (1825-1860), Земледельческая газета 
(1834-1917).  

 

Uvedomovanie si spoločenských protirečení privádza, pod 
vplyvom zahraničných skúseností, intelektuálnejšiu časť 
spoločnosti k poznaniu nevyhnutnosti v ľubovoľnej forme urobiť 
tieto problémy predmetom celospoločenskej diskusie. Postupne sa 
začínajú formovať jednotlivé ideologické prúdy, odlišujúce sa 
pohľadom na možnosť a spôsoby riešenia stávajúcich 
spoločenských problémov. V 40. rokoch 19. stor. registrujeme 
štyri výrazné ideologické zoskupenia – prívrženci tzv. oficiálnej 
národnosti (v duchu už spomínaného Uvarovovho hesla – 
M. P. Pogodin, S. P. Ševyriev), slavjanofili (bratia Kirejevskí, 
A. S. Chomiakov, K. S. Aksakov), západníci (V. N. Botkon, 
T. N. Granovskij) a im blízki revoluční demokrati 
(V. G. Belinskij, A. I. Gercen). 

Publikácie prívržencov „oficiálnej národnosti“ zaujímali 
ochrannú, konzervatívnu pozíciu, zdôrazňujúc božskú podstatu 
existujúcej moci; hlavnými cnosťami preto majú byť trpezlivosť 
a zmierlivosť. Zmeny podľa západného vzoru Rusku úžitok 
neprinesú, to má napredovať svojou osobitou cestou. Hlásateľmi 
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týchto ideí ostávajú vydania Bulgarina a Greča – noviny 
Северная пчела, časopisy Сын Отечества a Русский вестник, 
ako aj Библиотека для чтения O. I. Senkovského (1834-1865); 
z nových je to predovšetkým Маяк (1840-1845). Vzhľadom na 
určitú ideologickú príbuznosť často vydávali spoločné publikácie 
so slavjanofilmi. 

Vydaní slavjanofilov je pomerne málo, nakoľko títo všeobecne 
odmietali takýto spôsob komunikácie s „národom“ – 
uprednostňovali bezprostredný kontakt. Pre propagáciu svojich 
názorov vydávali vedecko-literárny časopis Московский 
наблюдатель, kde propagujú ideu samostatnosti Ruska, ku 
ktorému sa majú pripojiť všetky slovanské národy. Pre 
slavjanofilov je charakteristická idealizácia starých čias 
(Kyjevskej Rusi), ruskej jednoty ako akejsi patriarchálnej 
harmónie vzťahu bojarov a národa; ... ostro vystupovali proti 
napodobňovaniu západu. Neskôr14 sa orgánom propagácie 
slavjanofilov stáva časopis Москвитянин (1841-1856), po jeho 
zániku Русская беседа (1856-1860). Vydávali i viacero novín, 
z ktorých boli po určitom čase všetky zakázané, napr. Молва 
(1857), Парус (1859) a i.  

Vydania prívržencov orientácie Ruska na západoeurópske 
kultúrne a ideologické hodnoty (západníkov) odmietali ideu 
svojráznosti a unikátnosti historického vývoja Ruska a jeho 
súčasný stav vnímali ako regres spôsobený zaostávaním za 
„civilizovanou“ Európou. Takými boli Отечественные 
записки15 (1839-1884) a Современник. V nich publikujú tiež tzv. 

                                                 
14 Po príchode Belinského ako „neoficiálneho“ redaktora v roku 1838 
Moskovský pozorovateľ výrazne zmenil svoju orientáciu. 
15 Pôvodne boli založené ako zborník roku 1818 P. P. Sviňinom; potom 
vychádzali ako časopis (1820-30), v 1839 roku bol názov predaný 
A. A. Krajevskému, za ktorého získava prozápadné smerovanie. Išlo 
o objemný, encyklopedický časopis, na ktorom spolupracoval V. G. Belinskij, 
N. A. Nekrasov, A. I. Gercen; po ich odchode zaujal liberálnu pozíciu.  
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revoluční demokrati (Belinskij, Černyševskij, Dobroľubov, 
Gercen a i.).  

 

Nepokojná politická situácia v západnej Európe (udalosti roku 
1848) a v Rusku mala za následok zosilnenie cenzúry. Bol 
vytvorený doplnkový neoficiálny úrad na zabránenie prenikaniu 
revolučných a liberálnych myšlienok do Ruska – Комитет для 
высшего надзора за духом и направлением печатаемых 
в России произведений16, tzv. Бутурлинский комитет 
(nazvaný podľa jeho prvého predsedu D. P. Buturlina), ktorý 
uskutočňoval kontrolu nad prácou cenzúry i za obsahom periodík. 
Cenzúre podliehali nielen nové state, ale aj skôr publikované 
materiály, ak sa pripravovali pre opakované vydanie. V tlači bolo 
zakázané posudzovať ľubovoľné opatrenia oficiálnych miest. Boli 
zrušené mnohé progresívne periodiká a niektorí literáti (napr. 
M. J. Saltykov-Ščedrin) boli poslaní do vyhnanstva. 

Oživenie na mediálnom trhu nastáva až po Krymskej vojne 
(1853-1856) a nástupe „reformného“ Alexandra II. – Buturlinský 
komitét bol zrušený a tlač získala právo písať o udalostiach 
vonkajšej a vnútornej politiky Ruska. Napriek tomuto právu, 
obsah väčšiny publikácií zostáva orientovaný na vnútorné 
záležitosti Ruského impéria; výnimku tvoria vládne Санкт-
Петербургские ведомости, ktoré sa vďaka využívaniu 
vlastných korešpondentov v zahraničí (dovtedy sa zahraničné 
správy získavali len prekladom cudzej tlače) stávajú serióznym 
konkurentom súkromných vydaní.  

Pod vplyvom alexandrovských reforiem (1861 – zrušenie 
nevoľníctva a i.) sa mení i zacielenie periodickej tlače – objavuje 
sa nový masový čitateľ (drobná inteligencia, remeselníci, úradníci, 
služobníctvo a i.). Dominantnými na mediálnom trhu sa stávajú 

                                                 
16 Výbor pre vyšší dozor nad duchom a smerovaním diel publikovaných 
v Rusku – prekl. P.A.  
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noviny. Vydávanie masových novín17 sa stáva komerčným 
podnikom, hlavnou úlohou ktorého nie je len informovanie 
publika, ale i dosahovanie zisku (vznikajú veľké vydavateľské 
spoločnosti). Roku 1862 bolo všetkým novinám povolené 
publikovať inzerciu a v tomto období sa objavujú prvé bezplatné 
reklamné noviny – Листок объявлений). Noviny sa začali 
rozširovať nielen predplatným, ale i voľne predávať, hlavne na 
železničných staniciach.  

6. apríla 1865 boli vydané Временные правила цензуры 
и печати18, ktoré sú považované za prvý tlačový zákon v Rusku. 
Od priebežnej cenzúry boli oslobodené denníky a časopisy 
vydávané v hlavnom meste, cenzúre naďalej podliehali 
ilustrované a satirické vydania, ako aj provinciálna tlač. Napriek 
tomu, že vrchný cenzor mohol v prípade narušení posielať 
pokarhania, vydania sa mohli zakázať len z rozhodnutia súdu. 
Dočasnými pravidlami bol povolený i pouličný kolpoltérsky 
predaj, za toto právo však muselo zaplatiť; objavujú sa prvé 
večerné noviny – Вечерняя газета (1866-1881). 

V roku 1866 vzniká Русское телеграфное агентство (РТА) 
– prvá ruská tlačová agentúra, ktorá získala povolenie mať svoje 
pobočky v rôznych mestách, zhromažďovať správy z provincií 
i zo zahraničia, vydávať svoje bulletiny a predávať ich rôznym 
organizáciám, redakciám novín i súkromným osobám. V krátkom 
čase sa k tejto agentúre pripojili ešte dve – Международное 
телеграфное агентство (1871) a Северное телеграфное 
агентство (1882).  

Komercionalizácia tlače spôsobila zmeny i v samotnej 
novinárskej profesii. Najdôležitejšími osobami v redakciách sa 
stali reportéri (predtým to boli predovšetkým redaktori); od ich 

                                                 
17 So vznikom masového konzumenta úzko súvisí i nárast bulvárnej tlače, ktorá 
má uspokojiť vkus mestského obyvateľstva – Петербургский листок (1864-
1917), Московский листок (1881-1918), Газета-копейка (1908-1918) a i. 
18 Dočasné pravidlá cenzúry a tlače – prekl. P.A. 



 

 21

schopnosti nájsť zaujímavé materiály závisel úspech novín. 
Zmenil sa i obsah novinových stránok: vnútorná a vonkajšia 
politika sa stali hlavným obsahom denníkov. Vznikol žáner 
úvodníka. Objavujú sa stabilné rubriky – zahraničné správy, 
fejtón, telegramy; zmena nastáva i vo vonkajšej forme novín – 
text sa rozbíja do viacerých kolóniek, graficky sa zvýrazňujú 
najdôležitejšie informácie a pod.  

Z množstva vydaní tých čias si pozornosť zaslúžia časopisy 
Русский вестник, Время, noviny Русские ведомости, Новое 
время a Правительственный вестник, z obnovených vydaní 
predovšetkým Вестник Европы а Современник.  

Русский вестник (1856-1906) – liberálno-umiernený časopis 
M. N. Katkova, ktorý v čase prípravy reforiem vystupoval za 
zrušenie nevoľníctva, no pri zachovaní cárskej moci a vládnuceho 
postavenia šľachty a statkárov. V časti venovanej beletristii 
publikujú svoje diela i F. M. Dostojevskij, M. E. Saltykov-
Ščedrin, I. S. Turgenev, L. N. Tolstoj a ďalší.  

Время (1861-1863) – literárno-politický časopis, ktorý 
vydával F. M. Dostojevský propagujúci národnícke 
(„počveničeskije“) idey. Podľa nich bieda Ruska nie je 
v nevoľníctve, ale v odtrhnutí inteligencie od národa, z ktorého 
vzišla („почвы“). Za „svojrázny“ výklad príčin poľského 
povstania bol ... zakázaný; nadväzuje naň mesačník Эпоха (1864-
1865). 

Русские ведомости (1863-1918) – spočiatku provládne 
noviny, neskôr prešli na liberálne pozície a stali sa vedúcimi 
moskovskými novinami 70. – 80. rokov, predovšetkým vďaka 
populárnym myšlienkam propagujúcim ochranu záujmov 
roľníkov a robotníkov v rámci zákonov. Po roku 1905 zastávajú 
pozície kadetov; v marci 1918 boli zakázané.  

Новое время (1868-1917) – autoritatívny denník 
monarchistického smerovania (neskôr výrazne nacionalistický), 
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s ktorým určitý čas spolupracoval i neskorší ministerský predseda 
P. Stolypin.  

Правительственный вестник (1869-1917) – oficiálny 
vládny denník, ktorý vydával hlavný cenzorský úrad; publikoval 
predovšetkým oficiálne materiály. Po februári 1917 sa 
pretransformoval na oficiálny tlačový orgán Dočasnej vlády.  

Вестник Европы (1866-1918) bol jedným 
z najpopulárnejších „dlhovekých“ vydaní Ruska druhej polovice 
19. stor. liberálneho zamerania. Tento historicko-politologický 
časopis propagoval pozvoľné uskutočňovanie reforiem, ktoré by 
mali Rusko nasmerovať k systému konštitučnej monarchie; 
odmietal skokové zmeny a násilné metódy boja za ich 
dosiahnutie.  

Современник – po „mračnom sedemročí“ sa časopis, ktorý 
redigoval N. A. Nekrasovom oživil, predovšetkým s príchodom 
N. G. Černyševského a neskôr N. A. Dobroľubova a stal sa 
vedúcim literárno-kritickým, no i politickým vydaním – postupne 
prevažujú tzv. revolučno-demokratické názory19. Za „výsostné“ 
publikácie revolučných demokratov sa považujú až emigrantské 
periodiká, ktoré vydával A. I. Gercen (spolu s N. P. Ogariovom) 
a následne boli ilegálne distribuované po Rusku – almanach 
Полярная звезда (1855) a noviny Колокол (1857-1867), 
propagujúce myšlienky utopického socializmu. Hlavný cieľ 
novinárskej a vydavateľskej činnosti videli v revolučnej 
propagande. 

Osobitosťou doby sa stali necenzurované ruské periodiká, ktoré 
vychádzali predovšetkým v zahraničí a boli nelegálne rozširované 
na území monarchie. Okrem horeuvedených Gercenových 

                                                 
19 Roku 1866 po viacerých upozorneniach a obvinení zo schvaľovania atentátu 
na Alexandra II. bol zakázaný. Jeho vydavatelia (Nekrasov a Blagosvetov) si 
prenajali upadnutý časopis Отечественные записки, ktorý bol neskôr tiež 
zakázaný (1884).  
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publikácií takými boli napr. Народное дело (1870) – orgán 
ruskej sekcie 1. Internacionály, ktorý vydávali stúpenci anarchistu 
M. A. Bakunina, vydania „národníkov“ – časopis Община (1870 
– Londýn, 1978 – Ženeva) a noviny Работник (1875-1876), 
Вперед (1875-1876). Národníci vydávali ilegálnu tlač i v Rusku – 
noviny Начало (1878), Земля и воля (1878-79), Народная воля 
(1879-1885), Рабочая газета (1880-1881), Чёрный передел 
(1880-1881), ktoré boli obsahovo zamerané predovšetkým na 
propagáciu „nových revolučných metód boja za spravodlivosť 
a za národné záujmy“ – teroru. V 80. rokoch sa objavujú i prvé 
ilegálne robotnícke noviny, propagujúce sociálno-demokratické 
ideály – Рабочая заря (1880, orgán Severného zväzu ruských 
robotníkov), Рабочий (1885) a i. 

 

Po smrti Alexandra II. na následky atentátu (1881) dochádza 
k opätovnému utuženiu cenzúry. Nové Dočasné pravidlá o tlači 
(Временные правила о печати) z 27. augusta 1882 zlikvidovali 
všetky ústupky predchádzajúceho imperátora. Obdobie reakcie je 
spájané predovšetkým s pôsobením K. P. Pobedonosceva, nového 
ober-prokurátora Najsvätejšej Synody, ktorý v súčinnosti 
s ďalšími ministrami (ministrom vnútra, národnej osvety 
a zahraničia) získal právo na rušenie ľubovoľných „podvratných“ 
vydaní. Raz takto pozastavené vydanie mohol opäť zakázať už 
sám cenzor, redaktori mali zákonnú povinnosť poskytovať 
svedectvá o svojich autoroch trestným orgánom. V roku 1884 sa 
uskutočnila vôbec prvá „čistka“ knižníc, počas ktorej každá 
ideologicky „závadná“ publikácia bola zničená. Opätovné 
uvoľnenie cenzúry nastáva po nástupe Mikuláša II. – možným sa 
stáva dokonca posudzovanie Marxovho Kapitálu ako 
ekonomického vedeckého diela (tzv. legálny marxizmus); naďalej 
je zakázaná kritika samoderžavia.  

 

Na prelome 19. a 20. storočia začína periodická tlač zohrávať 
dôležitejšiu úlohu v spoločnosti. Postupne sa spoločensko-
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politické noviny stávajú dominantným typom vydania pričom 
vytesnili z tohto miesta tradičné literárno-spoločenské časopisy. 
Podľa štatistiky z roku 1900 v Rusku vychádza 125 legálnych 
spoločensko-politických novín, predovšetkým buržoázno-
monarchistického alebo liberálno-buržoázneho zamerania.  

Začiatok 20. storočia je charakteristický predovšetkým 
vznikom a aktívnou činnosťou nelegálnej tlače, okolo ktorej sa 
formujú prvé orgány budúcich ruských politických strán. Budúci 
sociálni revolucionári propagujú svoje názory v novinách 
Революционная Россия (vznikajú 1900 v Rusku, od 1902 
v Ženeve), konštituční demokrati v časopise Освобождение 
(1902, najprv Stuttgart, potom Paríž) a sociálni demokrati20 
v novinách Рабочая мысль (1897-1902, Ženeva), Социал-
демократ (1904-1905, Ženeva – menševické noviny) 
a predovšetkým v novinách Искра21 (1900-1905).  

Prvé legálne stranícke noviny vznikajú až v roku 1905, kedy sú 
po neúspešnej vojne s Japonskom a revolučných udalostiach 
Manifestom zo 17. októbra 1905 (Об усовершенствовании 
государственного порядка) vyhlásené základné občianske práva 
a politické slobody. Vzniká Štátna duma ako dolná komora 
parlamentu. Je povolená činnosť politických strán22 a zrušená 

                                                 
20 Ruská sociál-demokratická robotnícka strana (Российская социал-
демократическая рабочая партия – РСДРП) bola oficiálne založená v roku 
1898 na tzv. Minskom zjazde. Na II. zjazde sa po spore o formovanie členskej 
základne rozdelila na boľševickú a menševickú frakciu; do roku 1912 
koexistujú v jednej strane. 
21 Iskra ako oficiálny orgán Sociálno-demokratickej strany vznikla v roku 1900 
z iniciatívy V. I. Lenina v Mníchove, neskôr sa jej redakcia presunula do 
Londýna. Po konflikte na druhom zjazde Lenin z redakcie odišiel a na čelo sa 
dostáva G. Plechanov, ktorý Iskru vydáva v Ženeve. Tlačovým orgánom 
boľševickej frakcie sa stávajú spočiatku  noviny Вперед (1904-1905), neskôr 
Пролетарий (1905). 
22 Tlačovými orgánmi kadetov, ktorí boli združení v strane Národná sloboda, 
boli noviny Вестник партии народной свободы, Речь, Народное дело, 
Народный путь, ale i Русские ведомости, Вестник Европы a večerné 
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cenzúra. V novembri sú prijaté nové Dočasné pravidlá o tlači, 
ktoré zakotvujú odstránenie administatívnych zásahov do tlače, 
ale obnovujú systém súdnej zodpovednosti novinárov za ich 
porušenie (pokuta, zadržanie do 3 mesiacov, väzenie do 1,5 roka, 
vysídlenie). Hlavná správa vo veciach tlače Ministerstva vnútra 
získala právo na konfiškácie celých nákladov, pozastavenie 
vydaní a zatvorenie typografií23.  

V období od vydania Manifestu do začiatku tzv. Stolypinskej 
reakcie (v roku1907 vyšlo nariadenie Об особой охране, na 
základe ktorého bol zakázaný celý rad periodík) počet novinových 
a časopiseckých titulov presiahol 3300 vydaní, pričom v prevažnej 
miere išlo o spoločensko-politické tlačoviny a satirické24 časopisy. 
V súvislosti s výraznym rastom počtu periodík a ich nákladu sa 
začína prejavovať nedostatok polygrafických kapacít a materiálu 
(predovšetkým papiera), ktorého ceny výrazne stúpli. 
Vo výhodnejšom postavení sa ocitajú finančne silné vydania, 
za ktorými stoja buď vydavateľské koncerny, silní podnikatelia 
a banky, alebo tie, ktoré získavajú subsídie z oficiálnych miest. 
S procesom vlievania súkromného kapitálu do mediálnej sféry 

                                                                                                            
noviny Дума a i.; boľševici vydávajú svoje prvé legálne noviny Новая жизнь, 
neskôr Борьба, Вперед, Звезда a od roku 1912 vychádza Правда; menševici 
vydávajú noviny Начало, Невская газета, Московская газета a i.; eseri 
najprv využívali noviny Сын Отечества, a následne organizujú i svoje 
vydania – Голос, Дело народа; anarchisti vyjadrovali svoje názory v denníku 
Анархия. Otvorení prívrženci monarchie využívajú Московские ведомости, 
noviny Земщина, Русское знамя, Гроза (čiernosotenci – Союз русского 
народа), Новый путь (strana októbristov – Союз 17 октября), Голос Москвы 
(Umierneno-progresívna strana) a ďalšie (bližšie pozri Esin, 2000; Kozlovová, 
2000; Bespalovová, 2003). 
23 Mnohé ustanovenia tohto zákona použili neskôr boľševici v dekréte 
O revolučnom tribunále pre tlač (О революционном трибунале печати) 
z januára 1918. 
24 Prevláda politická, často značne radikálna satira – Пулемет, Зритель, 
Дятель, Забияка, Бич a i. Najvýraznejším z takýchto časopisov sa stal 
Сатирикон (1908-1914). 
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súvisí i rozdelenie funkcií vydavateľa a redaktora, ako aj 
redaktora a novinára. 

Výraznejší zásah do slobody tlače súvisí s vypuknutím 
1. svetovej vojny, kedy bola v Moskve, Petrohrade25 a vo 
všetkých prifrontových guberniách zavedená vojnová cenzúra 
(Временнoe положениe о военной цензуре), ktorej podliehali 
ako všetky publicistické materiály, tak i súkromná korešpondencia 
a telefonické rozhovory. Bola prísne regulovaná činnosť 
vojnových korešpondentov – prístup do tábora hlavného veliteľa 
(Ставка Верховного главнокомандующего) malo len 10 
akreditovaných novinárov, ktorí poskytovali svoje služby 
viacerým periodikám, spolupracovať s nimi mohli len starší, 
preverení oficieri. Väčšina vydaní zaujala patriotické pozície 
(vyzýva k zjednoteniu národa proti nepriateľovi a k vedeniu vojny 
do víťazného konca), nelojálne periodiká boli zakázané – niektoré 
pokračovali vo svojej činnosti v zahraničí a nelegálne sa 
rozširovali na území Ruska a na fronte (predovšetkým boľševické 
vydania). 

Po februárovej revolúcii 1918 a zániku monarchie, nová moc 
vyhlasuje obnovenie a prehĺbenie demokratických slobôd, medzi 
inými i slobody slova a tlače. 26. apríla 1917 je vydaný zákon 
О печати, na základe ktorého je povolené v Rusku bez prekážok 
vydávať, rozširovať a predávať tlačoviny rôznych politických 
smerov; rušia sa však všetky monarchistické vydania. Oficiálnym 
tlačovým orgánom Dočasnej vlády sa stávajú noviny Вестник 
Временного правительства (publikuje oficiálne dokumenty) 
a Народная газета (stanoviská vlády). Vo viacerých mestách 
začínajú vychádzať Известия рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов ako tlačové orgány novej moci – 
Sovietov. Aktivizuje sa i publicistická činnosť politických strán – 

                                                 
25 18. augusta 1918 bol Sankt-Peterburg oficiálne premenovaný na Petrohrad; 
po smrti „vodcu svetového proletariátu“  bol 26. januára 1924 premenovaný na 
Leningrad (od roku 1991 – znovu Sankt-Peterburg). 
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boľševici obnovili vydávanie Pravdy, v Moskve začal vychádzať 
(ako orgán miestneho výboru strany) Социал-демократ, vznikajú 
noviny Деревенская беднота, Солдатская правда a i.; 
centrálnym orgánom menševikov sa stáva Рабочая газета, 
v Moskve – noviny Вперед, eseri vydávajú noviny Земля и воля, 
Воля народа, Дело народа a i.; kadeti ako doplnok k už 
vydávaným ... začali opäť tlačiť časopis Вестник партии 
народной свободы, noviny Власть народа, Война и мир 
a ďalšie. Zvyčajným javom tohto obdobia je živá novinová 
polemika, v ktorej sa prezentujú najrozličnejšie názory na ďalšie 
smerovanie Ruska. Názorová pluralita je samozrejme i v prostredí 
„ruskej demokratickej republiky“ pojem relatívny, o čom svedčia 
i nie celkom demokratické prostriedky potláčania opozície, 
no i tieto zárodky slobody sú po prevzatí moci boľševikmi 
postupne na viac ako sedemdesiat rokov úplne potlačené.  

Po víťazstve októbrového ozbrojeného povstania 
(25.10.191726) sa začína formovať systém jednej strany, s ktorým 
je nerozlučne späté prenikanie ideologického straníckeho diktátu 
do všetkých sfér života, včítane žurnalistiky – dochádza 
k postupnému obmedzovaniu slobody slova, sú zakázané všetky 
opozičné a súkromné vydania, štátna moc monopolizuje 
vydavateľské práva, inak zmýšľajúci sú perzekuovaní. 27. októbra 
nová vláda (Совет народных коммисаров – Совнарком) vydáva 
dekrét О печати zakazujúci činnosť všetkých periodík, ktoré 
„vyzývajú k neposlušnosti, vedú ohováračskú kampaň, prekrúcajú 
fakty a vyzývajú k zločineckej činnosti“. Ohraničenia pre 
opozičnú tlač sa zavádzali „dočasne“, no v skutočnosti boli 
zrušené až v 90. rokoch. V snahe o elimináciu neboľševickej tlače 
boli v novembri 1917 dekrétom О монополии на печатание 
объявлений neštátne vydania zbavené príjmov z inzercie 
a v januári 1918 dekrét О революционном трибунале печати 
zaviedol tresty za „kontrarevolučnú činnosť“ na stránkach tlače – 
                                                 
26 Podľa juliánskeho kalendára. V Rusku bol gregoriánsky kalendár zavedený 
až v roku 1918 dekrétom Sovnarkoma – po 31.januári. nasledoval 14. február.  
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pokuty, zákazy i väznenie so stratou občianskych práv. 
V priebehu nasledujúcich dvoch rokov (1918-1919) boli postupne 
zoštátnené všetky súkromné typografie a zlikvidovaná 
polygrafická konkurencia straníckych a vládnych vydaní. 

 

Podľa leninskej tézy o novinách ako „kolektívnom agitátorovi 
a organizátorovi“ dochádza k výraznému posunu úlohy periodík: 
tieto už nielen informujú o udalostiach doma i v zahraničí, ale 
predovšetkým organizujú a usmerňujú život sovietskeho občana – 
materiály publikované v tlači predstavujú direktívy strany a vlády 
pre každodennú prácu na „krajších a svetlejších zajtrajškoch“.  

Centrálnymi periodikami sa stávajú Правда – tlačový orgán 
Ústredného výboru RKS(b)27 a Газетa Временного рабочего 
и крестьянского правительства, ktorú v marci 1918 nahrádzajú 
Известия

28 – noviny Všeruského ústredného výkonného výboru 
Sovietov (ВЦИК) a Sovnarkoma. Na rozširovanie svojho 
ideologického vplyvu a formovanie komunistickej politickej 
gramotnosti nová sovietska moc vydáva periodiká zamerané na 
rôzne vrstvy a skupiny obyvateľstva, napr. denníky Рабочая 
и крестьянская Красная армия и флот, Беднота, Вечерняя 
красная газета, Трудовое казачество, Красная Армия, Юный 
коммунист a i. Rozvíja sa i miestna sovietska tlač – Рабочая 
правда (Rostov na Done), Прикубанская правда (Jekaterinodar, 
dnes Krasnodar), Борьба (Carycin – Stalingrad/Volgograd), 
Сочинский пролетарий, Вестник Украинской народной 
республики, Борьба рабочего (Arménsko), Борьба (Gruzínsko), 
Звезда (Bielorusko), Горская беднота (Groznyj) – vo svojej 

                                                 
27 Российская коммунистическая партия (большевиков), od roku 1925 – 
Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), od roku 1952 – 
Коммунистическая партия Советского Союза. 
28 Известія Всероссійскаго Центральнаго Исполнительнаго Комитета 
Советов Крестьянских, Рабочих, Солдатских и Казачьих Депутатов 
и Московскаго Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов. 
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práci sa všetky orientujú na horeuvedené hlavné štátne tlačoviny – 
stranícku Pravdu a štátne Izvestija.  

Okrem oficiálnych sovietskych vydaní, na území pod kontrolou 
armád Kolčaka, Denikina, Vrangeľa, Judeniča, Kornilova a i. 
vychádzajú rôzne regionálne bielogvardejské vydania – Вольная 
Кубань, Ставропольские губернские ведомости, Донской 
вестник, Свободная Россия, Вестник Верховного круга, 
Вестник Донской Армии, Голос Сибирской Армии – 
propagujúce myšlienky boja za jednotné a nedeliteľné Rusko, 
ochranu viery a boj s boľševikmi do víťazného konca. S bielou 
tlačou spolupracovali napr. fejtónista A. Averčenko (redigoval 
noviny Юг России), A. Kuprin (Приневский край), 
M. Bulgakov, V. Veresajev, Z. Gippius, V. Korolenko, S. Maršak, 
P. Miľukov (Юг) a i.  

Na zabezpečenie straníckych a sovietskych orgánov a tiež tlače 
operatívnou vnútornou informáciou bolo v septembri 1918 
vytvorené štátne Российское телеграфное агентство 
(РОСТА – Ruská tlačová agentúra) so širokou sieťou 
korešpondentov. Spočiatku do jej úloh spadala i distribúcia tlače, 
neskôr (1919) vzniká za týmto účelom špecializovaná 
Центропечать (neskôr zmenená na Союзпечать).  

V 20. rokoch 20. storočia dochádza ku konsolidácii 
sovietskeho režimu vďaka novej ekonomickej politike (NEP), 
s ktorou je spojená i čiastočná liberalizácia spoločnosti. Na 
prípravu profesionálnych novinárov je v Moskve založený Štátny 
inštitút žurnalistiky, miestna tlač je zorganizovaná podľa jednotnej 
schémy: masové robotnícko-roľnícke politické a podnikové 
noviny (tzv. mnogotiražky); stranícky týždenník alebo 
dvojtýždenník a Izvestija miestneho sovietu. Na dedinách sa 
vydávali populárne politické noviny pre roľníkov. Počet štátnych 
periodík a ich náklad po ich spoplatnení a prechode na 
samofinancovanie výrazne poklesol na úkor povolených 
súkromných periodík (bol zrušený monopol na inzeráty); 
fungovanie straníckych a vládnych periodík sa darí zachrániť 
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zavedením povinného predplatného členmi strany. V čase NEP-u 
v súvislosti s vnútrostraníckym bojom (s „oportunistami“) 
prebieha na stránkach periodík i relatívne otvorená výmena 
názorov o aktuálnych problémoch ďalšieho vývoja krajiny, ktorá 
je však po zákaze frakcií v strane úplne eliminovaná. Na ochranu 
„štátneho tajomstva“ vzniká Главное управление по делам 
литературы и издательств (Главлит, 1922), ktorý sa stal 
fakticky orgánom politickej cenzúry na ľubovoľné tlačené 
i hovorené slovo.  

V tomto období vznikajú i nové centrálne noviny – 
Комсомольская правда (vydáva ÚV Všezväzového leninského 
komunistického zväzu mládeže), Пионерская правда (centrálne 
detské noviny), Красная звезда (centrálny orgán Robotnícko-
roľníckej červenej armády) a i.; rozmach zaznamenávajú časopisy 
– teoretické a agitačné: Пролетарская революция, Большевик, 
Под знаменем марксизма, ale predovšetkým literárno-umelecké 
a spoločensko-politické, tzv. tlsté (толстые журналы) časopisy – 
Молодая гвардия, Октябрь, Звезда, Новый мир. V novembri 
1924 sa začalo s rozhlasovým vysielaním. V júli 1925 nariadením 
vlády a prezídia Ústredného výkonného výboru29 vzniká TASS – 
Телеграфное агентство Советского Союза, za účelom 
rozširovania „по всему Союзу ССР и за границей 
политических, экономических, торговых и всяких других, 
имеющих общий интерес, сведений“. ROSTA sa stala tlačovou 
agentúrou RSFSR a v roku 1935 zanikla v súvislosti s prechodom 
všetkých jej funkcií na TASS. 

Mnoho ruskojazyčných periodík vychádza i v zahraničí – 
okrem štátom oficiálne podporovaných vydaní, ktoré majú za 
úlohu propagovať sovietsky systém a jeho úspechy 
v kapitalistických krajinách, ide hlavne o emigrantské vydania 
rôzneho zamerania – od ultramonarchistických až po socialistické. 

                                                 
29 K formovaniu orgánov štátnej moci v Rusku a ZSSR pozri Adamka (2010), 
Guzi (2009). 
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Základnými centrami emigrantskej tlače sa stávajú predovšetkým 
Berlín a Paríž, po jeho obsadení nacistami – New York; 
z výraznejších vydaní stoja za zmienku: denník Руль (1920-1931, 
vydáva Союз русских журналистов в Берлине), časopis 
Социалистический вестник (1921-1965, ktorý organizuje 
J. O. Martov ako orgán sociálnej-demokracie), noviny Дни (1922-
1925, vydáva A. F. Kerenskij), uznávané Последние новости 
(1920-1940, M. A. Goldštejn, neskôr P. M. Miľukov), 
Возрождение (1925-1940, P. B. Struve). 

 

Koncom 20. rokov nastáva deštrukcia všetkých pozostatkov 
demokratických princípov sovietskej moci i žurnalistiky ako takej. 
Od síce už tendenčného, ale predsa len reálnejšieho odrazu života 
prešla sovietska tlač k heslovitej, oficiálnej propagande, 
k informovaniu o predstavách30 a nie o realite („Жить стало 
лучше – жить стало веселее“ – J. V. Stalin), k slepému 
podriadeniu sa diktátu strany. Tlač informuje o úspechoch 
výstavby socializmu, nadšeniu z kolchoznej a budovateľskej 
práce, o víťazstve nad kulactvom (stredný roľník) ako triedou 
i nad všetkými nepriateľmi v strane – trockistami, 
bucharinovcami, zinovievovcami – a v štáte – sionistami, 
záškodníkmi a rozvracačmi; výraznou mierou sa podieľa na 
budovaní kultu osobnosti ospevovaním „múdreho, veľkého 
Stalina“. Spolu s osvetľovaním vnútorných problémov venuje tlač 
pozornosť i medzinárodným udalostiam (hospodárskej kríze 
v USA, kríze okolo nového svetového usporiadania, ktorá bola 
spojená s nástupom Hitlera k moci, občianskej vojne 
v Španielsku). Dochádza ku kvalitatívnemu, no predovšetkým ku 

                                                 
30 Uznesením Politbyra ÚV VKS(b) bolo zakázané posudzovať reálny stav vecí 
spojených so splnením prvej päťročnice, ktorá podľa oficiálnej verzie bola 
splnená za 4 roky a 3 mesiace – v tlači sa objavujú len hlásenia o úspechoch 
a výsledkoch, štatistiky potvrdzujúce pracovné víťazstvá. 
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kvantitatívnemu nárastu tlače31 – v roku 1940 vychádza denne 
takmer 9 tisíc novín v náklade viac ako 38 mil. kusov (z toho 
náklad ústredných periodík predstavuje 8,7 mil.). S nárastom 
počtu väzňov v pracovných táboroch, ktorí boli využívaní ako 
lacná pracovná sila, sa objavujú i tzv. gulagovské noviny, rovnako 
vyzývajúce k úderníckej práci a prekonávaniu noriem – ak väzni 
nereagovali na publikované výzvy, považovali sa za sabotérov 
s následnými adekvátnymi sankciami. Predpokladalo sa, že väzni 
mohli písať i do oficiálnych periodík – stávali sa „лагкорами“ 
(táborovými korešpondentmi). Ich hlavnou úlohou, ako 
i ostatných dopisovateľov, bolo odhaľovanie skrytých nepriateľov 
a oslava nového, socialistického života. Najvýraznejším 
a najobľúbenejším žánrom žurnalistiky sovietskeho obdobia sa 
stáva črta – predovšetkým portrétna (hlavnou postavou je človek 
práce, oduševnený budovateľ, stachanovec, úderník, novátor; 
majstrom takýchto čŕt bol B. Gorbatov) a cestopisná (rozprávanie 
o novej tvári krajiny, novom spôsobe života na dedine, ale 
i o cudzích štátoch; črty M. Koľcova, M. Gorkého, 
M. Šagiňanovej, P. Pavlenka). Vysoko populárne sú i fejtóny 
M. Zoščenka, I. Iľfa, J. Petrova, V. Majakovského, M. Bulgakova, 
V. Kataeva, K. Radeka a i. 

 

Vypuknutím Veľkej vlasteneckej vojny (22. 6. 1941) dochádza 
k zmene fungovania všetkých masovokomunikačných 
prostriedkov. 24. júna 1941 bolo vytvorené Совинформбюро, 
ktorého hlavnou úlohou bolo osvetľovanie medzinárodných 
udalostí a udalostí vnútorného života ZSSR v tlači a rozhlase, 
organizácia kontrapropagandy proti nemeckej a inej nepriateľskej 
propagande, osvetľovanie udalostí a vojnových akcií na frontoch, 
zostavovanie a zverejňovanie vojnových správ na základe 

                                                 
31 V roku 1934 sa uskutočnilo v ZSSR prvé televízne vysielanie; televízia však 
začína zohrávať významnejšiu úlohu až v 50. – 60. rokoch. Od roku 1951 
moskovská televízia vysiela denne.    
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materiálov Hlavného velenia – každý deň sa začínal a končil 
správami Sovinformbyra (ich hlavným hlásateľom bol Jurij 
Levitan). Všetky periodiká prešli na „vojnový režim“ – 
v redakciách boli zriadené vojenské oddelenia, hlavnou úlohou sa 
stala mobilizácia ľudí na hrdinstvo, na sebaobetovanie, na 
prekonanie všetkých ťažkostí v mene spravodlivej oslobodzovacej 
vojny, poukazovanie na zákerné úmysly nepriateľa, odhaľovanie 
jeho uchvatiteľských plánov, a následne informovanie 
o víťazstvách, o činoch a hrdinstve vojakov, o ťažkostiach 
a odvahe bežných ľudí, o ich vytrvalosti a láske k vlasti. Bola 
prestavaná štruktúra periodík – na polovicu sa znížil počet 
ústredných novín (na 18), zmenšil sa ich náklad a objem (Pravda 
zo 6 na 4 strany, republikové zo 4 na 2) a tiež periodicita. Prestali 
vychádzať mnohé špecializované, odvetvové a tiež komsomolské 
vydania, znížil sa počet miestnych vydaní. Hlavným tlačovým 
orgánom armády ostáva Красная звезда32, v ktorej pôsobili ako 
vojnoví korešpondenti i známi spisovatelia – A. Surkov, 
V. Grossman, K. Simonov, I. Erenburg a i.; vznikajú noviny 
frontov, armádnych jednotiek, divízií, brigád, partizánskych 
zoskupení (napr. Народный мститель, Партизанская правда) 
atď. Významnú úlohu zohrávajú nástenné noviny (Окна ТАСС), 
letáky, plagáty, výzvy produkované v ohromnom množstve 
a rozširované medzi vlastnými vojakmi i armádou protivníka 
(s dezinformačným i demoralizujúcim účinkom). Dôležitejšie 
postavenie v žurnalistike vojnových rokov zohráva 
fotopublicistika – vychádzajú i špeciálne Фронтовая 
фотоиллюстрация (časopis) a Фотогазета. So začiatkom 
oslobodzovania európskych štátov sa do popredia dostáva akcent 
propagandy osloboditeľskej misie sovietskej armády a myšlienok 
internacionálnej solidarity, pomoci bratským národom. 

Po skončení vojny sa žurnalistika akoby vracia k tematike 
30. rokov – dominuje téma výstavby a obnovy zničeného 
                                                 
32 Ústredný tlačový orgán flotily – Красный флот,  vojenských vzdušných síl 
– Сталинский сокол, neskôr Красный сокол. 



 

 34

hospodárstva, boj za splnenie a prekonanie päťročníc, 
osvetľovanie poľnohospodárskych kampaní, podpora rôznych 
foriem socialistického súťaženia, budovateľských počinov, 
propagácia progresívnych skúseností novátorov 
a racionalizátorov, ale i odhaľovanie a verejné pranierovanie 
záškodníkov, nepriateľov, špiónov a zradcov. Pod vplyvom 
meniacej sa politickej situácie vo svete sa rozbiehajú kampane na 
odhaľovanie „agresívnych plánov medzinárodného imperializmu“ 
a konsolidácie „mierového hnutia vo svete“.  

Po smrti Stalina a kritike kultu osobnosti na XX. zjazde KSSZ 
sa na stránkach tlače, v rádiu i televízii začína hodnovernejšie 
osvetľovať reálny stav v krajine, hoci tieto i naďalej ostávajú pod 
diktátom administratívno-príkazového riadenia. Dochádza 
k zmene charakteru publicistických výstupov smerom k hlbšej 
a realistickejšej analýze spoločensko-politického a hospodárskeho 
života. Žurnalistika sa snaží oslobodiť od zaužívaných 
stereotypov a šablón, postupne si vytvára nové. Ako i predtým sa 
prikrášľuje skutočnosť, vylepšujú fakty a pokračuje sa 
s manipuláciou vedomia národa, kurz strany je i naďalej jediným 
správnym. Podmienky sovietskej tlače v čase súperenia dvoch 
systémov determinujú i osobitý výber materiálu – tlač často 
adresuje svoje materiály ani nie tak vlastným čitateľom, ako 
zahraničiu.  

V roku 1959 na I. Všezväzovom zjazde sovietskych žurnalistov 
vzniká profesná organizácia publicistických pracovníkov – Союз 
журналистов СССР. Spolu s ďalšími profesnými zväzmi (Союз 
писателей, Союз советских обществ дружбы и культурных 
связей с зарубежными странами a Всесоюзное общество по 
распространению политических и научных знаний) v roku 
1961 vytvárajú novú informačnú agentúru – Агентство печати 
„Новости“ (АПН – APN). Na rozdiel od štátneho TASS-u, APN 
malo odrážať „точку зрения советской общественности на 
важнейшие события внутренней и международной жизни“, 
zásobovalo sovietske periodiká informáciami o medzinárodnom 
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živote a predovšetkým pripravovalo materiály pre zahraničie – pre 
zahraničných čitateľov vydávalo po rusky i v cudzích jazykoch 
celý rad novín a časopisov: Советская неделя (Veľká Británia), 
Страна Советов (India), СССР (USA), Советский Союз 
сегодня (Japonsko) a i. 

Na začiatku 60. rokov sa vyhlasuje kurz na urýchlenie 
výstavby komunizmu (mal byť vybudovaný v roku 198033), 
na straníckych zjazdoch sa rozpracúvava jeho podrobný program, 
formuje sa morálny kódex budovateľa komunizmu; tlači sa 
v realizácii týchto zámerov udeľuje najdôležitejšie postavenie – 
osvetľovať udalosti pod týmto uhlom pohľadu, hľadať kladné 
príklady komunistického, t. j. iniciatívneho a nezištného vzťahu 
k práci, propagovať novú morálku, keď sa spoločenské záujmy 
stavajú nad osobné, zachytávať atmosféru socialistického 
súťaženia, kritizovať nedostatky a odhaľovať negatíva.  

Na túto „schizofréniu“ oficiálnych miest reagujú ilegálne 
samizdatové vydania, ktoré vychádzajú v rukopisnom alebo 
strojopisnom (cyklostil) variante a od 60. rokov sa stávajú 
masovým javom – najskôr len ako jednorázové: časopisy 
Синтаксис (1959-1960, vyšli 3 čísla, red. A. Ginzburg), 
Бумеранг (1960), Феникс (1961), Коктейль (1961), Фонарь 
(1963), Времена года (1962), Мастерская (1964), Чу (1965), 
Сфинксы (1965) a i., neskôr ako periodické vydania: napr. 
Хроника текущих событий vychádzala ako samizdat 
v Moskve, následne sa predávala di zahraničia (New York), 
odkiaľ bola v printovej podobe ilegálne distribuovaná v ZSSR. 

Nakopené politické a ekonomické problémy krajiny, zjavné 
protirečenia medzi deklarovanými hodnotami, spôsobom života 
a reálnymi procesmi v strane a spoločnosti, vyústili v 80. rokoch 
                                                 
33 S približovaním k roku 1980 bolo čoraz jasnejšie, že komunizmus do tohto 
roku vybudovaný nebude – strana vyhlásila, že „v ZSSR je v základe 
vybudovaná materiálno-technická báza komunizmu a spoločnosť vstúpila do 
štádia „rozvitého socializmu“ Predpokladalo sa, že myšlienky socializmu 
aktívne ovládnu svet a skôr alebo neskôr musia zvíťaziť. 
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20. storočia do nevyhnutnosti komplexnej zmeny politického 
kurzu, medzi iným i v sfére propagandy. S gorbačovskou 
perestrojkou (prestavbou) hospodárstva, ktorá mala vychádzať 
zdola (od más) dochádza i k politike tzv. glasnosti 
(nezamlčovanie reálneho stavu, ale aktívne poukazovanie na 
negatíva, aby sa mohli odstrániť, nanovo prestavať). Žurnalistika 
sa stáva jedným z hlavných, hybných článkov tohto procesu. 
Začína osvetľovať rozličné negatívne procesy a javy, ktoré sa 
z pochopiteľných príčin zamlčovali miestne stranícke orgány. 
Novinári môžu čoraz otvorenejšie písať o realite, jej 
protirečeniach a zložitostiach, o zneužitiach a zločinoch 
zodpovedných osôb, pravdivejšie informovať i o medzinárodných 
udalostiach; inak sa začína ponímať vojna v Afganistane, história 
Ruska a ZSSR (včítane histórie strany), objavujú sa ekologické 
témy. Z ilegality vyšiel samizdat, začali sa legálne tlačiť periodiká 
opozičné k oficiálnej propagande – tzv. alternatívna tlač, ktorá sa 
stáva vďaka novým uhlom pohľadu čoraz viac populárnejšou; 
vychádzajú nezávislé spoločensko-politické (Экспресс-Хроника, 
1987), nábožensko-filozofické (Слово, Выбор, Харе Кришна) 
a literárno-umelecké vydania (Дело – venované džezu, Сине-
Фантом – alternatívnemu filmu, Искра – сиречь Моралька – 
politickej satire). Vznikajú nové, neštátne informačné agentúry – 
Постфактум, Интерфакс, Има-пресс, Сибинформ, Факт 
a i. – konkurujúce TASS a APN (tieto sú premenované na ИТАР-
ТАСС a РИА «Новости»). 

V roku 1990 je zrušený 6. článok Ústavy ZSSR zaručujúci 
monopol komunistickej strany a krátko nato je prijatý zákon 
О печати и других средствах массовой информации, 
ktorým bola zrušená cenzúra, zaviedol sa registračný systém34 
fungovania SMI; právo stať sa zakladateľmi a vlastníkmi vydaní, 
rozhlasových a televíznych staníc získali redakčné kolektívy, 
organizácie i jednotlivci. Zákonom Об общественных 
                                                 
34 Nové periodikum stačí zaregistrovať; dovtedy každé nové vydanie bolo 
povinné dopredu získať povolenie oficiálnych miest. 
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организациях je povolená činnosť nových politických strán a ich 
periodík35. Zo známejších periodík, ktoré vznikli a pôsobili 
v období perestrojky spomeňme noviny Сегодня, Независимая 
газета, Куранты, Новая ежедневная газета, Деловой мир, 
Коммерсанть, Мегаполис-экспресс, Mосковские Новости, 
časopisy Огонек, Дружба народов a i.  

Rozmach demokratizácie spoločnosti sa v auguste 1991 
pokúsilo utlmiť konzervatívne krídlo vo vedení ZSSR, ktoré 
vyhlásilo výnimočný stav na celom území zväzu, izolovalo 
prezidenta M. S. Gorbačova a na riadenie štátu vytvorilo 
mimoústavný Štátny výbor (ГКЧП – Государственный комитет 
по чрезвычайному положению). Bol vyhlásený zákaz vydávania 
všetkých zväzových a moskovských periodík (s výnimkou 
straníckych novín Pravda, Trud, Krasnaja zvezda a liberálnych 
Izvestí) a obmedzené vysielanie Centrálnej televízie a rozhlasu. 
20. augusta bola spojeným úsilím redakcií jedenástich nezávislých 
novín vydaná Общая газета, venovaná udalostiam v Moskve 
a prezentácii stanovísk odporcov prevratu. Po potlačení puču boli 
stranícke vydania za „spoluprácu“ s GKČP dekrétom ruského 
prezidenta B. N. Jeľcina О средствах массовой информации 
в РСФСР z 21.8.1991 zakázané (po rozhodnutí ústavného súdu 
začali neskôr opäť vychádzať); na základe ďalšieho dekrétu 
О мерах по защите свободы печати в РСФСР sa všetky 
periodiká, ktoré mali záujem vychádzať na území Ruska museli 
preregistrovať. Po auguste 1991 sa ešte výraznejšie aktivizovali 
politické procesy, ktoré mali za následok zánik Sovietskeho zväzu 
v decembri 1991 a vznik samostatnej, nezávislej Ruskej federácie.  

Ruský parlament (Zjazd národných poslancov RSFSR) 
27. decembra 1991 prijal federálny zákon č. 2124-1: О средствах 
массовой информации, ktorý platí s drobnými úpravami 

                                                 
35 K otázke formovania straníckej tlače počas perestrojky pozri (Ovsepjan, 
1999). 
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a reguluje činnosť masmédií doteraz; vzniká Ministerstvo tlače 
a masovej informácie.  

Postupne sa vyjasnilo, že sloboda tlače neznamená možnosť 
vždy slobodne vyjadrovať svoje myšlienky a názory, ale že je 
limitovná predovšetkým ekonomickou stránkou. Šoková reforma 
ruskej ekonomiky a privatizácia spôsobila výrazný rast cien 
papiera, typografických prác, dopravy a distribúcie, čo priviedlo 
ku krachu množstvo veľkých vydaní. Idea prelomových 80. – 90. 
rokov o publicistike ako „štvrtej moci“, ktorá kontroluje 
a upozorňuje na prehmaty ostatných súčastí štátnej moci, sa 
nevyhnutne rozplynula v podmienkach trhových vzťahov, kedy je 
osud väčšiny vydaní v rukách objednávateľov reklamy (tí sa však 
skôr orientovali na bezplatné reklamné periodiká), podnikateľov, 
ktorí od redakčných kolektívov skupujú jednotlivé vydania 
a vytvárajú mediálne holdingy, a predovšetkým od štátnej moci, 
ktorá poskytuje priame36 (vládne periodiká) alebo nepriame 
dotácie periodikám (prostredníctvom štátnych firiem, ktoré si 
vytvárajú vlastné média-holdingy, napr. Gazprom-media a pod.). 
Na ruský trh postupne vstupujú i niektoré zahraničné 
vydavateľské spoločnosti, napr. korporácia Independent Media 
vydáva Космополитен, Домашний очаг, Витрина, Плейбой, 
Харперс Базар a i., Koncern Burda – časopisy Бурда моден, 
Лиза. 

S komercionalizáciou nerozlučne súvisí i lavínovitý rozmach 
bulvárnej (желтая пресса) a oddychovej tlače (takmer 2/3 
všetkých periodík) – humoristických (Карусель, Кукиш, Авось! a 
i.), erotických (Двое, Ева, Интим a i.), mystických (На грани 
возможного, Нострадамус, Оракул, Голос вселенной a i.), 
kriminálnych (Криминальная хроника, Криминальные вести, 
Частный детектив, Пресс-криминал a i.). Niektoré predtým 
seriózne periodiká rovnako získavajú bulvárny charakter – 
Московский комсомолец, Комсомольская Правда, Жизнь, 

                                                 
36 Do februára 1995 štát dotoval i súkromné periodiká. 
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Аргументы и факты, Московские Новости a ďalšie. 
Významným činiteľom rozvoja masmediálneho priestoru sa stal 
internet; väčšina periodík začala aktívne pôsobiť i vo virtuálnom 
priestore37. 

Medzi kvalitné periodiká, ktoré si doteraz zachovávajú svoj 
vysoký kredit určite patria noviny: Известия, Коммерсанть, 
Независимая газета, Новые Известия, Российская газета, 
Время новостей, Новая газета, Труд, Трибуна, 
Литературная газета

38, internetové vydania Лента.ru, 

Газета.ru; časopisy: Итоги, Власть, Огонек (spoločensko-
politické), Наш Современник, Знамя, Новый мир, Новое 
литературное обозрение (literárne) a iné.  

                                                 
37 Bližšie k problematike vývoja ruskej publicistiky v 90. rokoch pozri 
(Zasurskij, 2000).  
38 Začala vychádzať z iniciatívy M. Gorkého v roku 1929, v roku 1934 sa stala 
tlačovým orgánom Zväzu spisovateľov ZSSR.  





 

Ruská publicistika v centre lingvistického skúmania 

 
Jazyk tlače sa do centra pozornosti ruskej jazykovedy po 

prvýkrát dostáva v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia, kedy 
dochádza k relatívnej stabilizácii jazyka po zmenách spôsobených 
spoločensko-politickými udalosťami roku 1917. Do diskusií 
profesných žurnalistov a „rabkorov“ (pracujúcich prispievateľov –
„рабочих корреспондентов“) o úrovni tlače a úpadku jazyka, 
ktoré prebiehali na stránkach straníckych novín Правда sa aktívne 
zapojili i viacerí odborníci, ktorí postupne publikujú prvé state 
a diela zamerané špeciálne na jazyk tlače. V roku 1923 vychádza 
vôbec prvá ruská vedecká práca venovaná otázke jazyka 
v printových médiách –Вoпрoсы газeтнoй культуры J. Šafira, 
ako i jeho ďalšia publikácia Газета и деревня, ktorá mapuje 
prijímanie nových lexikálnych javov spoločnosťou a považuje sa 
za prvé ruské sociolingvistické dielo.  

V tom istom roku (1923) publikuje G. O. Vinokur v časopise 
Печать и революция svoju stať Культура языка (Задачи 
современного языкознания), v ktorej ruského čitateľa 
oboznamuje nielen so základnými lingvistickými teóriami 
prevládajúcimi v európskej jazykovede, ale vyzdvihuje 
i metodologické potreby rodiacej sa sovietskej lingvistiky – medzi 
inými predovšetkým potrebu nového objektu lingvistického 
výskumu. Primárnym objektom skúmania sa má podľa neho stať 
práve jazyk tlače ako medzistupeň, ktorý povedie k poznaniu 
jazyka más: „Лишь тогда, когда мы сумеем снять все 
покровы с этой механистической подоплеки газетного 
стиля, раскрыть и обнажить словесную технологию газеты, 
можно будет перейти и к разрешению проблемы культуры 
массового, разговорного языка, к работе в направлении 
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осознания разговорного языка, как организации“ (Vinokur, 
1923, s. 108). Už v tejto práci čiastočne načrtol i základné 
charakteristiky tlače a jej jazyka, ktoré dôslednejšie rozvíja 
v článku Язык нашей газеты (1924). V rámci svojej koncepcie 
charakterizuje novinový jazyk na základe špeciálnej kultúrnej 
situácie, ktorá sprevádza a podmieňuje jeho vznik a existenciu, 
ako osobitý objekt v rámci tzv. písomného prejavu (письменной 
речи) (c.d., s. 117 – 118). Za najdôležitejší špecifikačný 
a organizačný príznak novinového jazyka považuje jeho 
gramatickú, predovšetkým syntaktickú orientáciu: „Если делить 
весь запас языковых средств выражения на грамматику 
и словарь, то для газетного языка характерна будет 
преимущественно грамматическая, а не словарная 
установка. В процессе газетной речи задача выбора 
грамматических форм более существенна, чем задача 
отбора словарного“ (c.d., s. 122). Medzi ďalšie diferenciačné 
príznaky zaraďuje jeho rýdzo komunikatívne zameranie, 
masovosť publika, rýchle tempo produkcie, ktoré podmieňuje 
zmechanizovanie všetkých prostriedkov výrazu, šablónovitosť 
a klišéovitosť jazyka: „Грамматическая установка газетной 
речи сопровождается процессом отбора не изо всей суммы 
наличных в языке грамматических средств, а только из 
ограниченного уже круга тех средств, которые отобраны 
заранее из совокупности запасов языка предшествующей 
газетной традицией, в достаточной степени успевшей уже 
механизировать, ошаблонить приемы газетно-речевых 
построений. ... В газетной речи нет почти ни одного слова, 
которое не было бы штампом, клише, шаблоном“ (c.d., s. 124 
– 125). Autor neodmieta ani možnosť, aby sa prejavila autorská 
individualita, samozrejme len v rozsahu povolenom základnými 
diferenciačnými príznakmi.  

Vinokurova koncepcia, ktorú upresňoval i v ďalších 
rozšírených a doplnených vydaniach spomenutej state 
(v monografii Культура языка, 1.vyd.–1925, 2.vyd.–1929), 
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svojho času nenašla z rôznych, predovšetkým politických39 príčin, 
v odbornej verejnosti náležitú odozvu.  

V období 30. – 50. rokov sa s originálnymi prácami, ktoré sa 
venujú problematike tlače, stretávame v minimálnej miere; 
väčšinou ide o publikácie zamerané na agitačnú funkciu periodík 
v procese budovania socializmu, kolektivizácie a industrializácie. 
Z pozoruhodnejších publikácií zameraných na dobový jazyk tlače 
spomenieme sériu článkov A. K. Šnejdera Язык радиo и прeссы 
(Гoвoрит СССР, 1931, № 1 – 7) a kolektívnu prácu M. Gusa, 
J. Zagorianského, N. Kaganoviča Язык газeты (Мoskva, 1936), 
ktoré mapovali predovšetkým zmeny v slovnej zásobe 
prichádzajúce s dobou „veľkého prelomu“.  

Všeobecne výraznejší rozmach ruskej (resp. sovietskej) 
lingvistiky a s tým spojený i zvýšený záujem o publicistiku 
z jazykovedného hľadiska zaznamenávame až od polovice 
60. rokov 20. storočia.  

V rámci komplexnej štylistickej teórie sa rozvíjajú 
diferenciačné charakteristiky publicistického funkčného štýlu 
z hľadiska jeho cieľa, funkcií, vlastností a súboru jazykových čŕt v 
rôznych učebniciach a monografiách z ruskej štylistiky 
a kultúry reči (V. A. Livšic, 1964; N. G. Litvinov, 1965; 
P. A. Budanov, 1967; M. N. Kožinová, 1977; D. N. Šmelev, 1977; 
L. G. Barlas, 1978; O. A. Krylovová, 1979; I. B. Golubová, 1986 
a i.), ako i v prácach, ktoré sa venujú výlučne niektorým aspektom 
publicistiky a publicistického štýlu (M. S. Čerepachov, 1973; 
A. V. Švec, 1979, D. E. Rozentaľ, 1980; A. N. Vasilievová, 1982 
a i.). Súčasne sa už od konca 50. rokov rozvíja teória 
publicistických žánrov: všeobecným i čiastkovým otázkam 
novinových žánrov sa okrem horeuvedených venujú vo svojich 
                                                 
39 Druhé vydanie z roku 1929 bolo vďaka príkladom z prejavov represovaných 
L. D. Trockého, G. Zinovieva, publicistov J. Steklova, L. Sosnovského, 
jazykovedca S. I. Karcevského (emigrant) označené za ideologicky neprípustné 
a následne stiahnuté z knižníc a predaja; nového vydania sa monografia dočkala 
až v roku 2006. 
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prácach napr. E. I. Žurbinová (1969), O. B. Sirotininová (Vinokur 
– Šmelev, 1968), V. N. Vakurov, N. N. Kochtev, G. J. Solganik 
(1978), M. N. Jereminová (1987) L. M. Majdanovová (1987), 
a ďalší40.  

Za dominantnú črtu odlišujúcu navzájom jednotlivé štýly sa 
v rámci teórie funkčnej štylistiky považuje vzájomná 
podmienenosť funkcií (resp. cieľa), vlastností a spôsobu 
vyjadrenia jazykového prejavu – štylisticky príznakových 
prostriedkov jazyka. Komplexné otázky jazyka publicistických 
textov skúmajú napr.: G. J. Solganik (1968), V. G. Kostomarov 
(1967, 1971), L. M. Majdanovová (1987), M. V. Panov (1988) a i. 
Spomedzi týchto prác si výraznejšiu pozornosť zasluhuje 
monografia V. G. Kostomarova Русский язык на газeтнoй 
пoлoсe. Нeкoтoрыe oсoбeннoсти языка сoврeмeннoй 

газeтнoй публицистики (1971), v ktorej autor zhŕňa svoj 
predchádzajúci výskum a prináša komplexnú a všestrannú 
charakteristiku publicistického štýlu s ťažiskom na jeho jazykové 
charakteristiky. V rámci svojich záverov rozvíja Vinokurovu 
a formuluje základný organizačný princíp publicistiky, ktorý sa 
následne stáva akousi axiómou pre všetkých, ktorí sa zaujímajú 
o jazyk a štýl tlače, rozhlasu, televízie a neskôr i internetu – 
princíp striedania expresie a štandardu.  

S riešením parciálnych problémov jazyka tlače sa stretávame 
i v prácach ďalších lingvistov, priamo alebo nepriamo 
zameraných na otázky publicistiky. O. B. Sirotininová (1977), 
G. J. Solganik (1981) a E. F. Pertiščevová (1984) skúmajú 
funkčný aspekt lexiky v publicistických prejavoch; 
I. N. Šmelevová v monografii Стилистическое расслоение и 
классификация словарного состава русского литературного 
языка (1975) rozvíja v kontexte publicistického štýlu termín 
„lexikálne gazetizmy“ a obhajuje ich existenciu. Výskumu lexiky 
z rôznych stránok sa venujú i N. N. Kochtev (1968) – skúma 

                                                 
40 Bližšie k histórii výskumu ruskej publicistiky pozri (Adamka, 2010). 
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použitie slovesno-menných slovných spojení v tlači, 
V. S. Terechovová (1982) – sleduje využitie špeciálnej lexiky 
v novinách, A. P. Gorbunov (1969) a M. I. Sťufľajevová (1984) si 
všímajú obrazné prostriedky publicistiky. Syntaktická stránka 
jazyka publicistiky je v centre výskumov N. J. Švedovovej (1964), 
K. A. Rogovovej (1975) a i. 

Popri jazykovedných výskumoch sa otázkam publicistiky 
v čiastočnej miere venujú i odborníci z oblastí histórie a literárnej 
vedy, ktorí svoju pozornosť zameriavajú predovšetkým na 
formovanie ruskej publicistiky (do začiatku 20. storočia) 
a publicistickú činnosť spisovateľov (A. N. Ostrovského, 
M. E. Saltykova-Ščedrina, N. V. Gogoľa, F. M. Dostojevského, 
A. I. Gercena, M. A. Gorkého a i.), literárnych kritikov 
(predovšetkým V. G. Belinského, N. G. Černyševského, 
N. A. Dobroľubova a i.) a popredných komunistických 
straníckych činiteľov (V. I. Lenina, I. V. Stalina, M. I. Kalinina). 
Také sú napríklad práce P. N. Verkova (1952), B. I. Jesina (1967), 
A. I. Staňka (1969), N. G. Zorinovej, A. A. Savenkova (1972) 
a ďalších. 

V polovici 80. rokov 20. storočia pod vplyvom spoločenských 
zmien v Sovietskom zväze (v súvislosti s glasnosťou 
a perestrojkou) dochádza k prelomu i vo vývoji ruskej lingvistiky: 
prehodnocujú sa dovtedy zatracované teórie (napr. teória 
komunikácie, rečových aktov a i.), rozvíjajú sa teórie nové. Tieto 
trendy zasiahli i výskumy publicistických textov, ktoré sa 
oslobodzujú od striktného systematizmu a absorbujú poznatky (na 
druhej strane ich obohacujú) i z pomedzných oblastí lingvistiky – 
psycholingvistiky, sociolingvistiky, ekolingvistiky, 
komunikativistiky, teórie informácie a modelovania procesov a i.  

 

V súčasnom výskume ruskej publicistiky registrujeme tieto 
dominantné prístupy (s niektorými z nich sa stretávame už 
i v predchádzajúcom období): 
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1. Systémovo-normatívny prístup sa zameriava na pravidlá 
konštituovania a fungovania štylistického systému, správnosti 
a účelnosti používania výrazových prostriedkov v konkrétnych 
publicistických prejavoch a skúma systémové zmeny, ku ktorým 
dochádza v štylistike pod vplyvom štýlotvorných činiteľov. Tento 
prístup tvorí základ klasickej štylistickej teórie a je stále 
uplatňovaný vo viacerých učebniciach zo štylistiky súčasného 
ruského jazyka, ako i v rade článkov, ktoré sa venujú parciálnym 
otázkam publicistického štýlu. Systémovo-normatívny prístup vo 
svojich prácach aktívne využívajú napr. M. N. Kožinová (1993), 
E. A. Lazarevová (1993), T. M. Balychinová, M. V. Lysakovová 
a M. A. Rybakov (Balychinová, 2003), I. B. Golubová (1997) 
a iní.  

2. Textovo-diskurzívny, resp. komunikatívny prístup zaujal 
v dnešnej ruskej lingvistike dominantné postavenie. Vychádza na 
jednej strane z pozícií textovej lingvistiky a teórie textu – 
dominantná pozornosť sa zameriava na skúmanie jednotlivých 
textových kategórií pri analýze konkrétneho publicistického 
prejavu. Týmto smerom sa orientujú práce I. R. Gaľperina (1981), 
V. N. Vinogradovovej, L. I. Jereminovej, T. G. Vinokurskej 
(Vinogradovová, 1987), T. V. Matvejevovej (1990), 
G. J. Solganika (1997), I. a i. Do tejto kategórie môžeme zaradiť 
i práce z kontrastívnej štylistiky, ktoré sa sústreďujú na 
komparáciu ruských publicistických prejavov s analogickými 
cudzojazyčnými komunikátmi (A. D. Švejcer, 1993; S. J. Nejman, 
1997 a i.), alebo na porovnanie jednotlivých publicistických 
komunikátov v rámci jedného jazyka (napr. J. V. Kakorinová, 
1996). Významnú pozíciu zaujímajú i analýzy publicistických 
textov z pozícií teórie komunikácie a diskurzu, zamerané 
na fungovanie jazykového prejavu v procese prenosu informácie 
od adresanta k adresátovi a vzájomné vzťahy textu s ostatnými 
zložkami, ktoré sa na procese komunikácie zúčastňujú. 
Z pozoruhodnejších teoretických diel spomeňme práce 
S. I. Vinogradova a O. V. Platonovovej (Graudina, 1999), 
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E. V. Čepkinovej (2000), J. S. Ščelkunovovej (2004), 
L. J. Krojčika (2005, 2006), M. J. Gorochova (2006a, 2006b).  

O akýsi prienik medzi normatívno-systémovým a diskurzívno-
komunikatívnym prístupom sa vo svojich prácach snaží 
V. G. Kostomarov (1999, 2005), ktorý adaptuje klasické 
štylistické kategórie v komunikačnom prostredí do koncepcie 
konštruktívno-štýlových vektorov. 

3. Výskumným predmetom žánrového prístupu je klasifikácia 
a charakterizácia jednotlivých publicistických žánrov, ktoré tvoria 
modelovú štruktúru konkrétneho jazykového prejavu. Jednotlivé 
publicistické žánre v ich komplexnosti, ale i jednotlivo skúmajú 
B. V. Streľcov (1990), M. N. Šostak (1999), A. A. Tertyčnyj 
(2000) a i. 

4. Sociolingvistický prístup kladie do popredia jazykovedného 
skúmania sociálnu diferenciáciu jazyka i publika a ich odraz 
v konkrétnych publicistických prejavoch. Tento prístup vo vzťahu 
k publicistike zvolili vo svojich prácach I. P. Lysakovová (1981, 
1989), J. V. Kakorinová (2003), M. V. Kitajgorodskaja 
a N. N. Rozanovová (2003) a i.  

5. Psycholingvistický prístup je často úzko prepojený so 
sociolingvistickým, ako napríklad u B. A. Ziľberta (1986), 
J. V. Pokrovskej (2003). Pozornosť psycholingvistiky sa 
zameriava na analýzu textu ako výsledku rečovej činnosti 
a sledovanie procesov jeho vzniku a pochopenia. V súčasnosti sa 
do centra jej záujmu dostávajú predovšetkým spôsoby zámerného 
ovplyvňovania recepčných procesov, spôsoby manipulácie – také 
sú štúdie O. N. Bykovovej (1998, 2000), A. M. Majdanovovej, 
V. M. Amirova, L. V. Jeninovej (Majdanovová, 1997), 
E. G. Ďjakovovej a A. D. Trachtenberga (1999), A. A. Kotova 
(2003), a i. 

6. Lingvokulturologický prístup je založený na zámere 
pochopiť stereotypy použitia jazyka, postihnúť priamo 
nevyjadrené doplňujúce zmyslové konotácie založené v politickej, 
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kultúrnej a historickej pamäti etnika. Lingvokulturologický 
prístup tvorí metodické východisko prác J. A. Zemskoj (1996), 
O. J. Beľanka a L. B. Trušinovej (1998), D. B. Gudkova (1999), 
J. N. Karaulova (2000), A. A. Jagodovovej (2003), 
V. V. Choroľského a I. V. Smotrovovej (2006) a i. 

Samozrejme, hranice medzi jednotlivými výskumnými smermi 
nie sú pevné a vo väčšine prípadov uvedení teoretici nie sú 
orientovaní striktne jednostranne, ale snažia sa o postihnutie 
publicistiky ako komplexného javu.  

Popri filologických prístupoch významnú úlohu pri výskume 
a pochopení podstaty publicistiky zohrávajú i niektoré ďalšie 
prístupy: 

7. Žurnalisticko-technologický prístup, ktorý sa orientuje na 
postihnutie „fyzického“ (hmatateľného) vzniku publicistického 
textu; skúma formovanie prostriedkov masovej komunikácie a ich 
fungovanie v rôznych etapách ruskej spoločnosti. Týmto 
aspektom sa venujú vo svojich prácach J. I. Golanovová (1996), 
M. N. Kim (2001), S. M. Gurevič (2004) a i. 

8. Historický prístup skúma ruskú publicistiku z hľadiska jej 
vývoja od predchodcov dnešných novín až po formovanie a rozvoj 
moderných informačných technológií, ako i historické 
determinanty podmieňujúce tento vývoj. Históriu ruskej 
publicistiky skúmajú R. P. Ovsepian (1999), B. I. Jesin (2000), 
M. M. Kozlovová (2000), J. N. Zasurskij (2000, 2001), 
G. V. Žirkov (2001), I. V. Kuznecov (2002), S. J. Machoninová 
(2004) a i. 

9. Didaktický prístup odhaľuje potenciál a využitie 
publicistických textov vo výchovno-vzdelávacom procese; je 
v centre pozornosti A. A. Kunikejevovej (2002), V. M. Lejčika 
a N. S. Novikovovej (2005) a ďalších. 
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V našom priestore korene výskumu publicistiky 
a publicistického štýlu (analogicky prenášané i na skúmanie 
ruskej publicistiky na Slovensku) nachádzame v polovici 
päťdesiatych rokov minulého storočia. V rámci formovania teórie 
funkčnej štylistiky na B. Havránka nadviazal F. Trávníček, ktorý 
vo svojej práci O jazykovém slohu (1953) predpokladá okrem 
rečníckeho, úradného a spoločenského existenciu i tzv. 
novinárskeho štýlu. Napriek tomu, že základným otázkam 
publicistického funkčného štýlu sa venovali vo svojich referátoch 
i účastníci Celoštátnej konferencie o otázke štýlu a štylistiky (4. – 
5. 11. 1954) v Libiciach, podľa J. Mistríka sa za moment 
konštituovania publicistického štýlu v našej odbornej literatúre 
považuje až vydanie knihy M. Jelínka O jazyku a stylu novin 
(1957), v ktorom autor sformuloval základné štylistické vlastnosti 
publicistiky: všeobecnú zrozumiteľnosť, presnosť, prehľadnosť, 
presvedčivosť, rozmanitosť a výrazovú úspornosť (Mistrík, 1989, 
s. 460).  

V slovenskej jazykovede jedným z prvých, ktorí sústredili 
svoju pozornosť na problém publicistiky, je Eugen Pauliny; ten 
v rámci Slovenskej gramatiky vymedzuje publicistickú reč v rámci 
„praktického odborného dorozumievacieho štýlu“ (Pauliny – 
Ružička – Štolc, 1967). 

Spomedzi slovenských a českých lingvistov, ktorí sa venovali 
komplexnému výskumu štýlu a jazyka publicistických textov 
môžeme spomenúť J. Chloupka (1978), J. Bečku (1973, 1986), 
E. Kadnára (1983), J. Mistríka (1988, 1989 a i.), J. Findru (1978, 
2004), J. Charváta (1990 a i. Žánrová problematika našla svoj 
odraz v prácach M. Marka (1960), S. Tomsa a K. Štorkáňa 
(Novinárske, 1973), Š. Veľasa (1983, 1997), A. Tušera 
a M. Follrichovej (1998) a ďalších. Na komplexné i parciálne 
otázky jazyka publicistiky (predovšetkým slovenskej a českej) 
sa zameriavajú J. Bartošek (1997), J. Vaňko, A. Kráľ a Ľ. Kralčák 
(Vaňko, 2006) a i.; otázky syntaxe riešia J. Kraus (1969), 
L. Zimková (1973), L. Uhlířová (1983), J. Glovňa (2003) a i. 
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Zo slovenských rusistov sa na postihnutie problematiky 
súčasnej ruskej (postsovietskej) publicistiky zameriavajú napr. 
E. Zelenická a Ľ. Benediková (2005), J. Sipko (2003, 2008), 
J. Opalková (2004), P. Adamka (2006), A. Virostková (2008), 
A. Petríková (2009), J. Gallo (2010) a ďalší. 

 



 

Publicistika a publicistický štýl 
 

Skôr ako pristúpime k dôkladnejšej analýze niektorých 
parciálnych problémov, musíme sa pozastaviť pri samotnom 
pojme „publicistika“, nakoľko v súčasnej slovenskej a ruskej 
terminológii sa stretávame s diametrálne odlišným zadefinovaním 
tohto pre nás východiskového pojmu.  

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (1997) je publicistika 
zadefinovaná ako „novinárska činnosť“, ktorá „má za cieľ najmä 
masovými informačnými prostriedkami informovať verejnosť 
a pôsobiť na ňu“. Slovník cudzích slov (1990, s. 727) definuje 
publicistiku podobne, pričom zdôrazňuje v samotnej novinárskej 
činnosti jej zameranie na aktuálne otázky (najmä politické) 
a uvádza i druhotný význam publicistiky ako súhrnu produkcie 
vydávanej tlačou, rozhlasovej a televíznej činnosti.  

Kým v slovenských výkladových slovníkoch sa v definícii 
publicistiky najčastejšie zdôrazňuje jej funkčný aspekt (ako 
činnosti), v ruských terminologických slovníkoch sa do centra 
definícií kladie charakteristika tohto javu ako druhu spoločensko-
politickej literatúry: „Публицистика – это род произведений, 
посвящённых актуальным вопросам и явлениям текущей 
жизни общества и содержащих фактические данные 
о различных её сторонах, оценки с точки зрения социального 
идеала автора, а также представления о путях и способах 
достижения выдвинутых целей. Содействуя формированию 
общественного мнения, взглядов, интересов и стремлений 
людей, влияя на деятельность социальных институтов. 
Публицистика играет важную политическую 
и идеологическую роль в жизни общества, служит острым 
оружием идейной борьбы, средством общественного 
воспитания, агитации и пропаганды, способом организации 
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и передачи социальной информации. Публицистика 
обращается к явлениям современности во всём богатстве 
складывающихся в ней конкретных социальных ситуаций“ 
(BSE, 1975). Túto definíciu, samozrejme v mierne pozmenenej 
forme (ostrý nástroj ideologického boja sa zmenil na nástroj 
vyjadrenia pluralizmu verejnej mienky a pod.), nachádzame 
i v najnovších lexikografických prácach – v Súčasnom 
výkladovom slovníku (1997) a Súčasnom encyklopedickom 
slovníku (1997) ako i v teoretických dielach zameraných na 
otázky štýlov (napr. Balychinová, 2003; Solganik, 1997).  

Príčina rozdielneho chápania termínu publicistika tkvie 
v koreňoch etymológie samotného pojmu. Zatiaľ čo slovenská 
terminológia akcentuje jeho pôvod z latinského slovesa públicó   
(-áre), ktoré znamená zhabať, skonfiškovať (v prospech obce), ale 
i urobiť všeobecne prístupným, dať na všeobecné užívanie, 
verejne ukázať, uverejňovať, vydať (LSSLS, 1987, s. 490), ruské 
definície sa odvolávajú na latinské adjektívum públicus (-a, -um) 
v jeho významoch: národný, štátny, verejný, úradný, politický, 
všeobecný, spoločný, obyčajný (LSSLS, 1987, s. 490 – 491). 

My sa pridržiavame ruskej definície tohto termínu. Pod 
pojmom publicistika budeme chápať druh funkčne a systémovo 
príbuzných textov, ktoré sú zamerané na sprostredkovanie 
a odhaľovanie aktuálnej objektívnej (i subjektívnej) reality vo 
všetkých jej podobách. Pre reálnu tvorivú aktivitu autora 
publicistického textu považujeme za vhodnejšie používať termín 
„žurnalistika“. 



Miesto publicistiky v systéme komunikácie 
 

Jedným z charakteristických znakov človeka ako rozumovej bytosti, 
ktorým sa vydeľuje spomedzi ostatných živých tvorov, je jeho sociálna 
aktivita. Každý jednotlivec sa môže realizovať len v rámci určitého 
systému, pričom napriek tomu, že sám osebe predstavuje len jeden 
z prvkov tohto systému, nevystupuje výlučne v úlohe pasívneho 
príjemcu, ale má vnútorné možnosti a danosti na jeho aktívne 
pretváranie. Ako jeden z prvkov vstupuje do vzájomných vzťahov 
jednak v rámci „vlastného“ systému, čiže s ostatnými prvkami 
rovnakých, resp. podobných kvalít, jednak s okolím, ktoré je tvorené 
ďalšími systémami rôznych vlastností a „jeho“ systém obklopuje. 
Jednotlivec sa realizuje v interakcii, v interakcii si vymedzuje svoje 
miesto v štruktúre systému (systémov). Túto existenčne nevyhnutnú 
interakciu nazývame komunikáciou – „komunikácia predstavuje 
vzájomne závislý protiklad existenciálne chápanej osamelosti v tom 
zmysle, že bytostná osamelosť indivídua sa narúša v komunikácii 
a komunikáciou sa človek potvrdzuje“ (Slančová, 1996, s. 7).  

Komunikácia (z lat. communicare – spojovať) a samotný 
komunikačný proces sa dostáva do centra pozornosti lingvistiky napriek 
tomu, že so skúmaním parciálnych problémov komunikácie sa 
stretávame v prácach mnohých filozofov, počnúc Platónom 
a Aristotelom, až v 70. rokoch minulého storočia, kedy dochádza 
k posunu základnej výskumnej paradigmy od skúmania jazyka ako 
statického systému (klasický štrukturalizmus) k jeho analýze v rámci 
súvislostí komunikačnej činnosti – k skúmaniu jazyka v jeho dynamike 
a pragmatike (tzv. komunikačno-pragmatický obrat). Jazyk sa skúma 
nielen na úrovni synchrónne vyčlenených statických štruktúr – 
jazykových rovín, ale v celom rozsahu svojich prejavov a pragmatickej 
orientácie – v rečovej (jazykovej) komunikácii (preklenutie dichotómie 
langue – parole41).  

Ak hovoríme o rečovej komunikácii42, túto chápeme ako komplexný 
proces, ktorý zahŕňa tak javy empiricky pozorovateľné (t. j. mechaniku 

                                                 
41 Pozri (Miko, 1995, s. 23 – 30). 
42 Pre lepšie a názornejšie pochopenie komunikačných javov sa v lingvistike 
začala využívať metóda modelovania – zobrazením, priblížením charakteristík 
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komunikácie), ako aj javy, ktoré nie je možné priamo sledovať43. Medzi 
dvoma hovoriacimi, dvoma (i viacerými) zónami myšlienkových 
pochodov, dvoma centrami interakčnej aktivity sa vytvára zóna 
možnej verbálnosti, „okolo“ nich sa formuje znaková zóna, zóna 
sprostredkovania – ústneho alebo písomného; „... obsahy vedomia 
Produktora sa stvárňujú do jazykových a textových foriem – tieto 
prechádzajú do vedomia Recipienta ako isté obsahové entity“ 
(c.d., s. 8). 

Komunikáciu je možné chápať ako vytváranie, 
sprostredkovanie a prenos podnetov vyvolávajúcich u adresáta 
mentálne pochody. Tieto mu umožňujú zreprodukovať vo svojej 
mysli základné východisko tvorivých procesov adresanta a slúžia 
na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti pomocou zníženia entropie 
(t. j. neurčitosti, miery dezorganizácie), t. j. zvýšenia znalostí 
o prostredí, ktoré komunikátorov obklopuje. Táto charakteristika 
zahŕňa jednak samotnú mechaniku procesu a zdôrazňuje procesy, 
ktoré samotnému prenosu predchádzali, alebo ktoré tento prenos 
vyvolávajú. Podobnú definíciu komunikácie nachádzame 
i u J. Vaňka (1999, s. 12): „... v komunikácii medzi ľuďmi ide 
o odovzdávanie a príjem informácie ako určitého myšlienkového 
obsahu, ktorý sa po príslušnom spracovaní v mozgu sformuje do 
podoby jazykovej výpovede; tá sa pomocou artikulačných 
orgánov hovoriaceho vysiela a pomocou sluchových orgánov 
počúvajúceho prijíma; v mozgu príjemcu sa spracúva 
a transponuje do pôvodného myšlienkového obsahu“. Informácia 

                                                                                                            
jedného objektu pomocou druhého. Model komunikácie tvoria stavebné prvky 
a funkčné charakteristiky komunikačného procesu vo forme schémy, ktorá 
predstavuje procesuálny prierez komunikácie. Najvšeobecnejšie možno 
konštatovať, že ľubovoľná komunikácia je cyklickým (nelineárnym) procesom 
vzájomnej interakcie radu prvkov, takých ako autor (komunikátor, odosielateľ, 
subjekt výpovede), adresát (recipient, publikum), kanál, kód, text (správa), 
kontext, šum (rušivé elementy, bariéry prijatia správy), efekt komunikácie 
(spätná väzba). Vzájomné vzťahy a charakter jednotlivých prvkov sa odrážajú 
na celkovom charaktere určitej komunikačnej udalosti. 
43 Porov. (Nebeská, 1992, s. 38) 
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predstavuje obsahovú stránku výpovede, ktorá je zhmotnená do 
formy znakov ľubovoľnej semiotickej sústavy, v našom prípade 
jazyka. 

Obsahom konkrétnej výpovede sú poznatky a fakty 
o vonkajšom svete, ktoré tvoria základ pre našu existenciu 
a adaptáciu v ňom. Čiastočne získavame tieto poznatky pomocou 
prirodzených komunikačných kanálov – vlastných senzorických 
orgánov, čiastočne sprostredkovane. Rozvoj ľudského 
spoločenstva smerom k informačnej spoločnosti spôsobil, že 
dominantný podiel informácie o súčasnej realite (t. j. sociálnej 
informácie) jedinec získava cez doplnkových sprostredkovateľov: 
spolubesedníkov v osobnom rozhovore, alebo prostredníctvom 
textov sprostredkovaných prostriedkami masovej komunikácie.  

 
Integračné faktory masovej komunikácie 

 

Všeobecne sa komunikácia rozlišuje podľa roviny jej sociálnej 
organizácie na intrapersonálnu, interpersonálnu a masovú. 
H. Flídrová (1989, s. 27) v rámci interpersonálnej komunikácie 
špecifikuje na základe počtu účastníkov komunikáciu 
duopersonálnu a skupinovú. Typy komunikácie predstavujú 
odlišný charakter väzby medzi adresantom (odosielateľom) 
a adresátom (prijímateľom) a tým i odlišné vlastnosti 
komunikačného kanálu, charakteru, vlastností sprostredkovaného 
prenosu správy a prítomnosti spätnej väzby. Intrapersonálna, t. j. 
vnútorná komunikácia, predstavuje „prenos“ v rámci jedného 
jednotlivca (premýšľanie, sny, spomienky); duopersonálna 
(medziosobná) – medzi dvoma jednotlivcami, ktorá sa vyznačuje 
možnosťou okamžitej spätnej väzby, odrazom sociálnych vzťahov 
medzi komunikantami a určitým vzájomným poznaním. 
Skupinová komunikácia je formou interpersonálnej komunikácie 
s väčším počtom účastníkov komunikačného aktu a často slabšími 
vzájomnými väzbami. Masová komunikácia predstavuje 
interakciu medzi rozličnými skupinami, a je pre ňu 
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charakteristická, tak ako aj pre všetky masovejšie formy 
komunikácie, značná heterogénnosť komunikátov. 

Ruská teória pri klasifikácii komunikácie na základe charakteru 
cieľového publika vyčleňuje osobnú, verejnú a masovú 
komunikáciu. Pritom, pod „verejnosťou“ chápe skupinu ľudí, 
ktorých spája ako zdroj informácie, tak i miesto a čas 
uskutočňovania komunikácie, pre ktorú je charakteristické 
nadviazanie bezprostredného kontaktu medzi komunikátorom 
a publikom; ako „masové publikum“ definuje spojenie 
roztrúsených ľudí a malých skupín na základe spoločného zdroja 
informácií, ktorý rozširuje svoj oznam sprostredkovane pomocou 
technických kanálov komunikácie. 

  

Za základnú špecifickú osobitosť44 masovej komunikácie 
(MK), ktorá podmieňuje všetky jej ostatné charakteristiky sa 
považuje sprostredkovanosť komunikácie technickými kanálmi. 
Tieto zabezpečujú regulárnosť a nepretržitosť rozširovania 
informačných materiálov. V ruskej teórii sa na označenie týchto 
prostriedkov zaužíval termín „средства массовой информации“ 
(SMI), resp. vzhľadom na to, že nejde len o jednostranný proces 
oznámenia informácie, pojem „средства массовой 
коммуникации“ (SMK). Ku kanálom MK tradične patria tlač, 
rozhlas, televízia a v poslednom čase sa k nim pripojil i internet. 
Práve rozvoj technických prostriedkov podmienil vznik masového 
publika, keď vytvoril predpoklady pre zapojenie roztrúsenej 
sociálne a intelektuálne nehomogénnej masy do komunikačného 
procesu.  

Jednou z ďalších osobitostí MK je jej kolektívny charakter. 
Adresátom komunikácie je masové publikum, t. j. „zjednotenie 
roztrúsených ľudí a malých skupín, na základe spoločného zdroja 
informácie“ (Ščelkunovová, 2004, s. 37). Adresátmi sú členovia 

                                                 
44 Pre detailnejšiu analýzu vlastností masovej komunikácie v komparácii pozri 
(Ščelkunovová, 2004). 
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„začleňujúci“ sa na jednej strane do určitej sociálnej skupiny 
a na druhej strane do rôznorodej a anonymnej masy. Vďaka tomu 
je masové publikum charakteristické prítomnosťou dvoch, na prvý 
pohľad protichodných vlastností: diferencovanosťou podľa 
potrieb, záujmov a súčasne homogénnosťou, spojenou so 
všeobecnosťou a dostupnosťou informácie, ktorá sa prakticky 
v tom istom okamihu stáva majetkom más. Prvá charakteristika 
podmieňuje vznik rôznych špecializovaných vydaní a súčasne 
dáva priestor pre realizáciu ďalšej črty masového publika – jeho 
„samourčenia“, t. j. dobrovoľnej účasti na procese komunikácie, 
ako i výberu zdroja informácie. Jedinec sa do vzniku a priebehu 
masovokomunikačného procesu zapája (a súčasne sa stáva 
súčasťou masového publika) vtedy, ak je dostatočne motivovaný, 
t. j. ak pomocou komunikačnej činnosti uspokojuje niektorú zo 
svojich aktuálnych komunikačných potrieb. J. Dzialošinskij 
(2000) vyčleňuje ako eventuálne potreby účastníka MK:  

1.uspokojenie potreby v operatívnych znalostiach, ktoré 
rozširujú a dopĺňajú znalosti získané zo špeciálnej 
a spoločensko-politickej literatúry;  

2.uspokojenie potreby v obrazno-emočnom a estetickom 
prežívaní ako komplementárny zdroj k pôsobeniu umeleckej 
literatúry;  

3.samostatnú sekundárne vyvinutú rituálnu potrebu, zvyk – 
ranné prelistovanie novín, večerné pozeranie televíznych správ 
a i. 

 

Pre masovú komunikáciu je charakteristická nielen masovosť 
poslucháčov, ale i svojrázna masovosť, kolektívnosť iniciátorov, 
vysielateľov informácie – adresanta. Kolektívny charakter 
adresanta je vysvetliteľný v nemalej miere tým, že každý autor pri 
sprostredkovaní komunikácie veľkých sociálnych skupín 
cieľavedome alebo intuitívne vystupuje nielen vo svojom mene, 
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ale i v mene skupiny, ktorú reprezentuje45. Autor sa podriaďuje 
cieľom a štandardom redakcie (vlastníka, vydavateľa) ako 
i konvenčným (etickým, morálnym a pod.) a inštitucionálnym 
normám a predpisom právne regulujúcim činnosť SMK (v Rusku 
sú to zákony „О средствах массовой информации“, 
„О рекламе“, „Об информации, информатизации и защите 
информации“), pričom sa aktívne zúčastňuje na tvorbe imidžu 
vydania. Imidž vydania spätne reguluje jeho ďalšiu tvorbu. Okrem 
autora sa na vytvorení konečného informačného produktu často 
podieľajú i ďalší špecialisti, ktorých úlohou je zredigovať ho, 
priviesť ho k určitému štandardu – predovšetkým formálnemu 
a technickému (text musí zodpovedať jazykovým normám, štýlu 
vydania, špecifiku prenosu), ale nezriedka i obsahovému (text 
musí zodpovedať požiadavkám aktuálnosti a operatívnosti, 
„objektívnosti“, dopytu publika, tematike vydania a i.). 
V niektorých vydavateľských koncernoch46 je rozšírená prax 
rozdelenia medzi novinármi rozličných funkcií pri napísaní 
jedného publicistického textu – od zbierania materiálu až po 
redigovanie konečného príspevku.  

Vzájomné pôsobenie „kolektívneho adresanta“ a „masového 
adresáta“ predstavuje profesionálne zorganizovaný verejný 
komunikačný akt s relatívne stabilným asymetrickým rozdelením 
komunikačných rolí. Pod pojmom komunikačná rola, chápeme 
zhodne s E. Zelenickou „stálosť alebo striedanie rolí hovoriaceho 
a počúvajúceho (v našom ponímaní komunikačne aktívneho 
a komunikačne pasívneho – P. A.), t. j. odosielateľa a prijímateľa“ 
(Zelenická, 2000, s. 35). A. A. Brudnyj (1972, s. 40 – 48) vyčlenil 
dve základné formy komunikácie – retiálnu (jednostranné 
odovzdanie informácie neznámemu a početne neurčitému 
adresátovi, monológ) a axiálnu (dvojstrannú, dialogickú). 
Produktívne rozšírenie tejto klasifikácie ponúka A. V. Sokolov 

                                                 
45 „... štruktúry komunikujú prostredníctvom ľudí a nie ľudia prostredníctvom 
štruktúr...“ (Kostomarov, 2005, s. 193). 
46 Napr. Коммерсантъ. 
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(2002), ktorý vydeľuje 3 formy komunikatívnych vzťahov 
v závislosti od cieľa komunikantov:  

1. objektno-subjektné vzťahy, realizované vo forme 
napodobňovania. Aktívnu úlohu zohráva adresát, ktorý si vyberá 
aktívneho komunikanta za vzor a opakuje jeho myšlienky, názory, 
hodnotenia a i.;  

2. subjektno-subjektné vzťahy, ktoré sa realizujú ako dialóg 
rovnoprávnych partnerov, pričom aktivita oboch účastníkov 
komunikácie je symetrická;  

3. subjektno-objektové vzťahy, v ktorých aktívny 
komunikant považuje adresáta len za prostriedok dosiahnutia 
svojich cieľov, za objekt riadenia. Adresant má právo monológu, 
pričom adresát nemôže diskutovať s komunikantom, môže len 
oznamovať o svojej reakcii prostriedkami spätnej väzby. 

Vzájomné vzťahy medzi adresantom a adresátom v priestore 
MK tvoria akýsi prienik objektno-subjektových a subjektno-
objektových (tlač, rozhlas, TV), resp. všetkých troch vzťahov 
(internet, internetové vydania novín a časopisov, diskusie).  

Anonymita adresáta dáva jednotlivcovi možnosť nevstupovať 
do procesu komunikácie bezprostredne, ostať funkčne pasívnym. 
S tým súvisí ďalší formujúci príznak MK – prítomnosť oslabenej 
a prevažne oddialenej spätnej väzby, ktorá pridáva komunikácii 
jednosmerný charakter. Adresát má síce možnosť spätnej reakcie 
na informácie adresanta, avšak nemá možnosť bezprostredne, t. j. 
v momente vysielania správy, na adresanta vplývať. V dnešnej 
dobe dochádza k postupnému preklenutiu tejto obmedzenosti: 
súčasné technologické prostriedky dovoľujú hovoriť 
o zakomponovaní určitej interaktívnosti do masovokomunikač-
ného procesu. Vďaka možnostiam elektronickej pošty 
a celosvetovej počítačovej siete (internetu) má adresát možnosť 
operatívnej reakcie na materiály sprostredkované kanálmi 
masovej komunikácie. Nadviazanie spätnej väzby dáva autorom 
jedinečnú možnosť dozvedieť sa viac o charaktere samotného 
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publika, ako i o tom, aká časť nimi sprostredkovanej informácie 
mala u publika ohlas a ako (v súlade s autorským zámerom alebo 
nie) bola interpretovaná; o to viac, že proces prijímania masovej 
informácie nie je priamy, ale najčastejšie dvoj- a viacstupňový. 
Konečný názor jednotlivých členov masového adresáta na 
najdôležitejšie otázky sprostredkované SMK sa formuje u väčšiny 
jedincov zvyčajne po posúdení zodpovedajúcich správ s druhými 
ľuďmi, predovšetkým s najaktívnejšími, najautoritárnejšími 
členmi konkrétnej sociálnej skupiny, s „lídrami názorov“: „ ... 
человек, ознакомившийся с информацией, не может сразу 
дать ей окончательную оценку – одобрить или отвергнуть, 
его представления по этому вопросу складываются в ходе 
бесед с членами социальной группы, и прежде всего 
с „лидерами мнений“ (Ľuličevová, 2002, s. 45 a n.). 
Vysvetlením príčiny viacstupňového prijatia môže byť i snaha 
jedinca o zabránenie vlastnej izolácie, snaha predísť prípadnej 
situácii, kedy by sa jeho názory nezhodovali s názormi väčšiny47. 

Jedným z najzávažnejších príznakov masovej komunikácie 
(a verbálnej komunikácie ako takej) je jej jazyková podstata 
a sprostredkovanie súčinnosti adresanta a adresáta textami 
rôznorodej semiotickej štruktúry. Média-text musí byť 
sémanticky, syntakticky a pragmaticky adekvátny, t. j. musí 
objektívne odrážať realitu, mať ustálenú štruktúrno-kompozičnú 
organizáciu a tiež mať určitú hodnotu pre spotrebiteľa informácie. 
Text (v širokom ponímaní) stojí medzi adresantom a adresátom, je 
nositeľom novej informácie, ktorá obohacuje infosféru 
konkrétneho jedinca a súčasne sa, v závislosti od svojich kvalít 
ako i kvality obsiahnutej informácie, stáva akýmsi kultúrnym 
dedičstvom sócia.  

                                                 
47 Vzniká stav výstižne charakterizovaný ako „démon súhlasu“ – „napriek 
tomu, že nezastávam takýto názor, súhlasím, lebo súhlasí väčšina“ (predstavuje 
svojráznu variáciu teórie „špirály ticha“ E. Noelle-Neumannovej – bližšie pozri 
(Vaňko, 1999, s. 167 a n.). 
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Prostriedky masovej komunikácie sa pri výbere tematiky 
a faktického obsahu svojich textov orientujú v prvom rade na 
záujmy a požiadavky celých sociálnych skupín (nie jednotlivcov), 
pričom prednosť dostávajú najčerstvejšie informácie o nás 
obklopujúcej premenlivej realite. Informácia sprostredkovaná 
SMK má zreteľne vyjadrený sociálny význam a prevažne 
operatívny charakter. Práve zo správ SMK získavame poznatky 
o udalostiach prebiehajúcich okolo nás. Na druhej strane, SMK 
vďaka ich dnešnému monopolu v dodávaní operatívnej 
informácie, ktorý sa prejavuje vo zvyšovaní závislosti človeka od 
jednosmerného prísunu informácie, nielen odrážajú okolitú 
realitu, ale v značnej miere ju svojím výberom i formujú. 
V dnešnej dobe konštituovania informačnej spoločnosti dochádza 
k tzv. mediácii celej spoločnosti – masovokomunikačné 
prostriedky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej existencie, 
podmieňujú sociálne, psychologické, kultúrne i jazykové 
správanie sa všetkých členov spoločnosti. 
 

Podsystémy masovej komunikácie 
 

Systém masovej komunikácie predstavuje dynamický jav. 
Posledné desaťročie kardinálne zmenilo štruktúru komunikačných 
procesov v ruskej spoločnosti; tieto premeny spôsobili, že v rámci 
systému masovej komunikácie, kde zohrávala dominantné miesto 
publicistika, vystupujú do popredia predtým sekundárne 
(doplnkové) typy komunikátov – spočiatku reklama a neskôr i tzv. 
public relations (PR, styk s verejnosťou). Dnešná odborná 
literatúra hovorí o publicistickej, reklamnej a PR-komunikácii ako 
o rovnocenných obsahovo-funkčných variantoch masovej 
komunikácie, ktoré plnia rozličné, hoci často navzájom prepojené 
komunikačné úlohy. Spoločné základy týchto variantov sú: 

1. industriálny typ tvorby produkcie, ktorá pripomína 
„továrenskú výrobu“ (porov. Vinokur, 1924, s. 124);  
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2. sprostredkovanosť technickými kanálmi komunikácie – 
ako publicistika, tak i reklama a PR, aktívne využívajú tie isté 
prostriedky svojho rozširovania;  

3. výrobcovia produkcie, ktorí vzhľadom na typovú blízkosť 
sa najčastejšie venujú tvorbe všetkých troch druhov komunikátov, 
čo často spôsobuje ich problematické rozlíšenie (skrytá reklama 
a pod.).  

Nakoľko objektom nášho záujmu je publicistická komunikácia 
obmedzíme sa len na stručnú porovnávaciu charakteristiku 
základných podsystémov masovej komunikácie48:  

 
 Publicistická 

komunikácia 
PR-komunikácia Reklamná 

komunikácia 
Zadefinovanie: Sprostredkovaná 

forma vzájomného 
pôsobenia žurnalistu 
s publikom, zacielená 
na formovanie celost-
ného a objektívneho 
obrazu súčasnej 
reality. 

Riadiaca komunikatív-
na činnosť, nasmero-
vaná na formovanie 
efektívneho systému 
vzájomného pôsobenia 
organizácie s význam-
nými segmentmi so-
ciálneho prostredia. 

Sprostredkovaná 
forma vzájomného 
pôsobenia zadávateľa 
reklamy s cieľovým 
adresátom, zacielená 
na formovanie, aktivi-
záciu a podporu dopy-
tu po tovare, službách, 
stimulovanie odbytu. 

Cieľ: Operatívne oznámenie 
sociálne význačnej in-
formácie, jej analýza 
a interpretácia s cie-
ľom sformovanie ce-
lostného a objektív-
neho obrazu súčasnej 
reality. 

Formovanie efektív-
neho systému komuni-
kácie organizácie s vý-
značnými segmentmi 
sociálneho prostredia 
(jej verejnosťou). 

Formovanie, aktivizá-
cia a podpora dopytu 
na tovar alebo službu, 
stimulovanie odbytu. 

Funkcie: Komunikatívna; 
Informačná; 
Hodnotovo-orientačná;  
Sociálno-organizačná;  
Mobilizujúca; 
Rekreatívna; 
Poznávacia; 
Kulturologická. 

Komunikatívna; 
Informačná; 
Strategická; 
Vytvorenie a podpora 
kladného imidžu 
organizácie; 
Komunikatívna; 
Riešenie krízových 
situácií. 

Komunikatívna; 
Stimulujúca; 
Informačná; 
Orientujúca; 
Rekreatívna; 
Poznávacia; 
Sociálno-regulačná 
(pomocou postupne 
vstupujúcich vzorov 
správania, cítenia, 
myslenia). 

                                                 
48 Porov. (Ščelkunovová, 2004, s. 57 – 63). 
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Príčiny realizácie 
komunikatívneho 
aktu: 

Sociálna, politická 
nevyhnutnosť; uspo-
kojenie informačných 
potrieb a záujmov 
publika. 

Sociálna, politická 
nevyhnutnosť; nevy-
hnutnosť riešenia mar-
ketingových úloh. 

Nevyhnutnosť riešenia 
marketingových úloh. 

Metódy: Prevažne sa využíva 
metóda presvedčenia49 
(menej vnútenie);  

Využíva sa ako pre-
svedčenie, tak i vnú-
tenie. 

Prevažne sa využíva 
metóda vnútenia 
(menej presvedčenia). 

Vzťah k realite: Cieľom komunikácie 
je odraz reality v rôz-
norodosti jej udalostí 
a javov. Fakty sa vy-
berajú na základe ich 
aktuálnosti a sociálnej 
význačnosti. 

Spĺňajú funkciu odra-
zu reality, PR tiež čas-
to vyvoláva udalosti, 
na ktoré následne rea-
guje publicistika. Vy-
užívajú sa vybrané 
fakty, v ktorých sa re-
flektuje záujem orga-
nizácie o spoluprácu 
a získanie súhlasu. 
 

Nie je objektívnym 
odrazom skutočnosti; 
môže spĺňať funkciu 
orientácie v určitej 
sfére reality (zozná-
menie sa s novými 
tovarmi, službami, 
ideami a pod. ) 

Špecifikum 
autorstva: 

Prevládanie 
individuálnej tvorivo-
sti autora; kolektívne 
autorstvo v publicisti-
ke sa prejavuje spro-
stredkovane (hoci vo 
vytvorení a príprave 
textu k publikovaniu 
sa zúčastňuje kolektív 
redakcie a autor určite 
berie do úvahy pozíciu 
redakcie vo vzťahu 
k určitým udalostiam 
a problémom sociálnej 
reality, publicistický 
text je produktom jeho 
individuálnej tvorby, 
stelesnením jeho uhla 
pohľadu na fakty). 

Prevládanie 
kolektívneho autor-
stva, generovania my-
šlienok pomocou moz-
gového útoku; prí-
tomnosť minimálne 
dvoch a častejšie troch 
komunikátorov, ktorí 
sa zúčastňujú na vy-
tvorení textu: predsta-
viteľ organizácie, 
predstaviteľ PR agen-
túry, zodpovedného 
oddelenia organizácie 
alebo redakcie, redak-
tor vydania (kanálu). 

Prevládanie 
kolektívneho autor-
stva, generovania my-
šlienok pomocou moz-
gového útoku; prí-
tomnosť zvyčajne 
dvoch komunikátorov: 
predstaviteľ organizá-
cie (spolupracovník 
oddelenia reklamy), 
tvorca reklamného 
textu; redaktor vyda-
nia (kanála) vo väčši-
ne prípadov zaujíma 
pozíciu nezasahovania 
(s výnimkou pokusov 
o porušenie zákonov) 
a ponúka svoj „prie-
stor“ na prenájom. 
 

Špecifikum 
publika: 

Územne a sociálne 
rôznorodé publikum, 
spojené záujmom 
o daný kanál (text). 

Cieľové publikum, 
ktoré je vyčlenené 
dlho pred komunikač-
ným aktom a je len 
časťou, segmentom 
publika daného SMI. 

Cieľové publikum, 
ktoré je vyčlenené 
dlho pred komunikač-
ným aktom a je len 
časťou, segmentom 
publika daného SMI. 

                                                 
49 Presvedčenie predpokladá takú zmenu vo vedomí ľudí, ktorá ich robí 
pripravenými obhajovať konkrétny uhol pohľadu. 
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Charakter 
komunikácie: 

Zameranosť na maxi-
málnu dialogickosť, 
súčinnosť s publikom; 
berie do úvahy záujmy 
a potreby publika. 

Zameranosť na dialóg, 
pozornosť záujmom 
a potrebám publika sa 
venuje v súlade s mar-
ketingovými úlohami 
organizácie; často PR 
texty sú reakciou na 
nálady publika (krajný 
prípad – krízové PR). 

Jednostranné smero-
vanie reklamného 
oznamu, neprítomnosť 
spätného kontaktu zo 
strany publika. 

Cieľ pozornosti 
publika ku kanálu 
SMI: 

Účasť na publicistickej komunikácii, sledovanie zábavných programov, 
filmov, získanie praktickej (spravočnej) informácie a pod. Takýmto 
spôsobom sa reklamné a PR-texty vo väčšej alebo menšej miere vnucujú 
publiku, akoby sprevádzali novinársku informáciu, publicistické texty. 
Uvidia ich, vypočujú si ich, prečítajú tí ľudia, ktorí sú navyknutí obracať 
sa na dané vydanie, napr. za operatívnou informáciou a komentárom na 
aktuálne udalosti alebo zábavou (výnimkou sú čisto reklamné texty). 

 

Každý typ komunikácie prebieha podľa určitých zákonitostí 
a zásad, ktoré sú určované na jednej strane charakterom 
a interferenciou jednotlivých elementov komunikačného procesu, 
ako i celkovým cieľom komunikácie. Podľa V. G. Kostomarova 
(2005) medzi základné determinanty určujúce priebeh ľubovoľnej 
komunikačnej udalosti (a sekundárne určujúce i použité výrazové 
prostriedky) patrí tzv. „sféra“ („сфера“) a „prostredie“ („среда“). 
Sféra ako hlavný prvok, kvôli ktorému dochádza ku komunikácii, 
predstavuje tematicko-obsahovú oblasť – predmet, obsah 
komunikácie, prostredie tvorí vzájomný vzťah autora textu a jeho 
adresáta (kto – komu) – s akým cieľom komunikujú, za akých 
podmienok, v akom psychickom stave, kedy, kde. V štylistike boli 
tieto vonkajšie i vnútorné determinanty rozvité v teórii 
štýlotvorných činiteľov, ktorá rozlišuje objektívne a subjektívne 
štýlotvorné činitele. Medzi subjektívne zaraďuje, v prvom rade, 
individuálne vlastnosti autora, predovšetkým jeho intelektuálnu 
a rozumovú vyspelosť (schopnosť abstraktne myslieť, úroveň 
vzdelania), psychické danosti (temperament, povahu, citové 
založenie, osobné sklony), jeho sociálne zaradenie (zamestnanie, 
životné prostredie, vek, pohlavie), životné skúsenosti, návyky, ako 
i jeho momentálny fyzický a psychický stav, t. j. všetky faktory 
autorovej osobnosti, ktoré podmieňujú jeho chápanie témy 
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prejavu. Do tejto skupiny činiteľov zahŕňame i tzv. komunikačné 
vlastnosti – vzťah autora k adresátovi, k téme (postoj, stupeň 
ovládnutia témy) a ku komunikácii ako takej (chuť, ochota, 
pripravenosť komunikovať). Objektívne štýlotvorné činitele 
predstavujú determinanty, ktoré „síce zásadným spôsobom 
ovplyvňujú štýlovú podobu konkrétneho jazykového prejavu, ale 
v čase jeho tvorby nepôsobia priamo“ (Findra, 2004, s. 173): 
adresát, prostredie, funkcia (predmet, cieľ) a forma prejavu 
(jazykový materiál). 

Komunikačný akt (a text ako výsledok a prostriedok tohto 
aktu) nie je samoúčelný, ale zohráva akúsi úlohu, plní určitú 
funkciu v komplexe činnosti jedinca, pričom na dosiahnutie 
stanoveného cieľa využíva špecifické výrazové prostriedky 
podmienené celkovou komunikačnou situáciou. Pod 
komunikačnou situáciou chápeme jedinečnú konfiguráciu 
komunikačne relevantných faktorov. Súbor všetkých týchto 
determinantov (funkcie, vlastností, výrazových prostriedkov) 
vytvára akúsi abstraktnú matricu, „funkčný model“ (Findra, 
2004), frame verbálneho správania, ktorý sa špecifikoval pre daný 
druh komunikácie v priebehu ľudskej existencie a slúži ako 
podklad („hotové súbory v našom jazykovom vedomí“ – 
Slančová, 1996, s. 40), vzor použiteľný v rovnakých alebo 
podobných komunikačných situáciách. Pre tento model je 
v jazykovede zaužívaný termín „funkčný štýl“. 

 





Publicistika v kontexte funkčných štýlov 
 

V klasickej štylistike sa funkčný štýl chápe ako „исторически 
сложившаяся, осознанная обществом подсистема внутри 
системы общенародного языка, закрепленная за теми или 
иными ситуациями общения (типичными речевыми 
ситуациями) и характеризующаяся набором средств 
выражения (морфем, слов, типов предложения и типов 
произношения) и скрытым за ними принципом отбора этих 
средств из общенародного языка“50. V slovenskej štylistike 
vychádzame z definície Jozefa Mistríka (1989, s. 419): „Štýl je 
spôsob prejavu, ktorý vzniká cieľavedomým výberom, zákonitým 
usporiadaním a využitím jazykových i mimojazykových 
prostriedkov so zreteľom na tematiku, situáciu, funkciu, zámer 
autora a na obsahové zložky prejavu“.  

 

Základ štylistickej klasifikácie tvoria extralingvistické faktory 
– sféra použitia výrazových prostriedkov, tematika a ciele 
komunikácie. Sféra použitia jazyka sa stotožňuje s druhmi ľudskej 
činnosti: na tomto princípe sa vydeľujú štýly oficiálne (knižné) – 
vedecký, administratívny, publicistický, literárno-umelecký 
(umelecký) – a štýl neoficiálnej reči, ktorého extralingvistickým 
základom je oblasť bezprostredných interpersonálnych vzťahov. 

Iným základom delenia štýlov v ruskej lingvistike sa stala 
V. V. Vinogradovom navrhnutá kategoriálna trichotómia funkcií 
jazyka: „общение – сообщение – воздействие“ (komunikácia / 
oznámenie / pôsobenie), ktorá diferencuje štýly v závislosti od 
typu sprostredkúvaného pojmového obsahu a typu použitých 
jazykových prostriedkov. Komunikačnej funkcii najviac 

                                                 
50 Ахманова, О. С.: О стилистической дифференциации слов. In: 
Сб. статей по языкознанию. Проф. МГУ акад. В.В. Виноградову в день его 
60-летия. Москва: 1958, с. 24 – 39. – cit. podľa Lipgart (2003). 
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zodpovedá hovorový štýl, informačnej funkcii – vedecký 
a administratívny, pôsobiacej – publicistický a literárne-umelecký. 

 

V slovenskej lingvistike nachádzame, podobne ako v ruskej, 
viacero klasifikácii štylistického systému. E. Pauliny delí 
jazykové štýly na dorozumievacie a umelecké, pričom v rámci 
dorozumievacích vyčleňuje: súkromný obcovací štýl, praktický 
odborný štýl (pracovný štýl) a teoretický odborný štýl. Praktický 
odborný štýl definuje ako štýl, používaný „všade tam, kde ide 
o styk pracovný, všade tam, kde sa ľudia stýkajú na základe 
svojho pracovného alebo odborného zadelenia. (...) ...vyžaduje si 
úplnosť, zrozumiteľnosť a zreteľnosť, ale nevyžaduje sa ešte 
prísna vedecká presnosť. Používa sa v novinách, v hospodárskom 
a odbornom styku, v rozhlase, pri remeslách a vôbec pri odbornej 
praktickej práci“ (Pauliny – Ružička – Štolc, 1967, s. 490 – 492). 

Z klasifikácie E. Paulinyho čiastočne vo svojej dichotomickej 
klasifikácii (v Praktickej slovenskej štylistike (1961, 1963), 
v Slovenskej štylistike (1965) a v Štylistike slovenského jazyka 
(1970, 1977)) vychádza i J. Mistrík, ktorý rozlišuje individuálne 
a interindividuálne (nadosobné, platné pre všetkých nositeľov 
jazyka) štýly. Interindividuálne štýly delí na vecné a umelecké; 
prvé následne diferencuje na štýly súkromného styku – tu 
zaraďuje hovorový štýl – a verejného styku: administratívny, 
náučný a publicistický. 

V novšej klasifikácii delí štýly do troch tried: 

1. objektívne štýly: náučný, administratívny; 

2. objektívno-subjektívne štýly: publicistický, rečnícky, 
esejistický; 

3. subjektívne štýly: hovorový, umelecký (Mistrík, 1989, 
s. 423). 

Novšie k objektívnym štýlom priraďuje i tzv. „juristický štýl“ 
(Mistrík – Škvareninová, 1992) a k objektívno-subjektívnym – 
náboženský štýl (Mistrík, 1991, s. 163 a n.). Zástancami 
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existencie samostatného náboženského funkčného štýlu sú 
i L. P. Krysin (2003, s. 44; „religiózno-kázňový štýl“) 
a Ľ. Benediková (2002, s. 63).  

 

Publicistický štýl 
 

Publicistický štýl je jedným z primárnych štýlov ruského 
i slovenského štylistického systému. V rôznych odborných 
prácach zo štylistiky nachádzame okrem pomenovania 
publicistický štýl (M. Jelínek, 1957; Ballay, 1971; Kožinová, 
1977, 1993; Rozentaľ, 1987; Mistrík, 1989; Šuba, 2001; 
Balychinová, 2003; Zelenická – Benediková, 2005 a i.), resp. štýl 
publicistiky (Lipgart, 2003), i pomenovania novinovo-
publicistický (Krylovová, 1979; Kožin,1982), novinársky 
(Trávniček, 1953), ideologicko-politický (Barlas, 1978), 
žurnalistický štýl (Mistrík, 1988) a i. Pomenovanie novinársky, 
novinársko-publicistický štýl sa etymologicky viaže na históriu 
vzniku a formovania daného štýlu – jeho výrazové osobitosti sa 
špecifikovali práve v periodických printových vydaniach, 
predovšetkým v novinách. Iné pomenovanie – ideologicko-
politický štýl – odráža špecifikum jednej zo sfér jeho fungovania 
a jeho tesnú väzbu so spoločensko-politickým životom ruského 
spoločenstva.  

Niektorí lingvisti, zaoberajúci sa problematikou výrazových 
prostriedkov publicistiky a masmédií, všeobecne odmietajú 
štýlovú klasifikáciu, hovoria o akomsi nadštýlovom „jazyku 
novín“ (Ziľbert, Solganik – podľa Virostková (2005)), „jazyku 
masovej informácie“ (J. V. Roždestvenskij – podľa Balychinová 
(2003)), „jazyku textov publicistiky a textov masmédií“ 
(Kostomarov, 2005), alebo ako o modelovej štruktúre 
publicistických textov (Findra, 2004).  

My sa prikláňame k zachovaniu termínu „publicistický štýl“, 
ako najvšeobecnejšieho pojmu, ktorý postihuje súbor jazykových 
i mimojazykových vlastností funkčne podmieneného textu 
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(komunikátu); v rámci neho môže dochádzať k jemnejšej 
štylistickej diferenciácii v závislosti od špecifika konkrétnej 
komunikačnej situácie – k vzniku sekundárnych štýlov: 
„Sekundárny štýl je paralelou primárneho štýlu a vo svojej 
základnej funkcii je skutočne nižším štýlom, ale podľa 
kontextovej situácie môže ako okazionálny štýl prejsť do funkcie 
primárneho štýlu. (...) Sú to štýly často iba príležitostné alebo 
prechodné...“ (Mistrík, 1995, s. 277 – 278). 

 

Štýlové determinanty 
 

Publicistický štýl je primárne spojený so spoločensko-
politickou sférou komunikácie. Cieľom publicistických textov je 
operatívne informovať o aktuálnych otázkach všetkých stránok 
života spoločnosti. Vďaka tomu, že sa dotýka otázok veľmi 
širokej tematiky spoločenského, politického, hospodárskeho, 
kultúrneho a športového života doma i v zahraničí, je sféra 
publicistiky tematicky i žánrovo pestrá. Vzhľadom na 
nehomogénnosť úloh publicistiky a podmienok komunikácie, 
ktoré určujú osobitosti jej extralingvistického základu, predstavuje 
publicistický štýl značne komplikovaný jav. 

Jeho špecifikum je v tom, že ho nemožno striktne jednostranne 
vymedziť na základe mimojazykových faktorov. Vďaka mnohým 
styčným vlastnostiam značná časť odbornej literatúry situuje 
publicistický štýl na priesečník náučného a umeleckého (napr. 
Krylovová, 1979, s. 152; Kožinová, 1993, s. 187), v poslednej 
dobe i administratívneho štýlu (Findra, 2004, s. 187; Šuba, 2001, 
s. 33); v mnohých analytických článkoch sa približuje 
k náučnému, v črtách, reportážach a fejtónoch k umeleckému 
štýlu. Samozrejme táto zhoda nie je absolútna, v každom zo štýlov 
jednotlivé vlastnosti nadobúdajú špecifické črty podmienené 
konkrétnou komunikačnou situáciou. Táto zdanlivá nejednotnosť 
štýlu je považovaná za jeden z diferenciačných príznakov – 
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„специфическое стилевое единство, целостность“ (Šuba, 
2001, s. 29) – publicistických komunikátov.  

 

Spomedzi základných determinantov konkrétneho štýlu sa 
v odbornej literatúre vyčleňujú funkcie, ktoré konkrétny 
komunikát (text) vytvorený podľa daného štýlového modelu spĺňa 
v rámci sociálnej komunikácie, a ktoré podmieňujú ostatné jeho 
vlastnosti. Ako sme naznačili vyššie, funkčný štýl predstavuje 
akýsi model verbálneho správania sa, vyabstrahovaný z celého 
komplexu iných komunikátov, ktorý nachádza uplatnenie pri 
komunikácii v rovnakej alebo podobnej komunikačnej situácii. 

E. V. Achmadulin (2004, s. 17), na základe sociálnej podstaty 
publicistiky a žurnalistiky, nakoľko „функции (...) вытекают из 
социальной необходимости и обусловлены задачами, которые 
ставят перед массовым информационно-коммуникативным 
процессом его системоформирующие факторы“, vyčleňuje 
dve oblasti pôsobenia publicistiky: sociálno-politicko-organizačnú 
a kulturologickú a v nadväznosti na ne jej jednotlivé funkcie.  

Sociálno-politická organizácia spoločnosti podmieňuje také 
funkcie publicistiky ako funkciu sociálnej adaptácie (socializácie), 
regulatívnu, ideologickú a integračno-diferenciačnú funkciu.  

Podstata funkcie sociálnej adaptácie spočíva vo vplyve 
publicistických prejavov na jedincov v smere ich prispôsobenia sa 
podmienkam života v konkrétnom okolitom prostredí, osvojenia si 
sociálno-kultúrnej skúsenosti, tradícii, znalostí, noriem a hodnôt 
platných v konkrétnej spoločnosti.  

Pod regulatívnou funkciou chápe súbor cieľov, ktoré sú 
dosahované určitými zložkami spoločnosti (štátnym systémom 
a pod.) a sú zamerané na reguláciu sociálneho a individuálneho 
správania v súlade s určitými záujmami. Regulatívna funkcia 
(organizačná, reglementačná) sa uskutočňuje prostredníctvom 
informovania publika o zákonoch, normách a komplexnej právnej 
báze, ktorými sa riadi spoločnosť, o politike a činnosti vládnych 
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a iných štruktúr zasahujúcich do života jedinca. Ako tvrdí klasik 
teórie masovej komunikácie Denis McQuaile – masmédiá 
(v našom prípade publicistika) sú „zdrojem uspořádaných 
a veřejně sdílených významových soustav, které empiricky 
i hodnotově vymezují, co je normální“ (cit. podľa Daněk, 2004, 
s. 286).  

S regulatívnou funkciou je tesne spätá i kontrolná funkcia, 
ktorá spočíva v sledovaní a kontrole dodržiavania práva 
a regulatívnych aktov konkrétnymi zložkami; najčastejšie ide 
o spätnú kontrolu štátnej moci, snahu odhaliť skryté a zatajené.  

Ideologická funkcia, tesne previazaná s predchádzajúcimi, sa 
napĺňa v tom, že publicistika nielen priamo reguluje správanie 
a zaradenie sa jednotlivca v rámci spoločnosti, ale vplýva i na 
formovanie jeho predstáv, priorít, jeho chápania a hodnotenia 
okolitého prostredia, javov reality, ktorá ho obklopuje: 
politických, ekonomických, právnych, etických, morálnych a i. 
Dnešné masmédiá poskytujú aktívnemu recipientovi celý 
diapazón názorov a pohľadov na jednotlivé javy života 
spoločnosti.  

Súčasne s integračnou funkciou, zacielenou na zachovanie 
spoločného informačného priestoru, sprostredkovanie rôznych 
myšlienok, názorov, ideí, pohľadov, smerov, modelov správania, 
má za následok diferenciáciu spoločnosti podľa príklonu ku 
konkrétnemu názorovému prúdu, podľa názorových preferencií. 
S integračnou funkciou sa takto spája i diferenciačná funkcia – 
publicistika vplýva na segmentáciu rozličných sociálnych skupín 
na základe ideológie, životných cieľov, záujmov a pod. a súčasne 
zabezpečuje názorovú pluralitu, čím motivuje vznik občianskej 
spoločnosti.  

Dôležitou funkciou, vystupujúcou do popredia predovšetkým 
v dnešnej informačnej dobe, dobe závislej na informáciách, je 
funkcia „agendy setting“, t. j. sústreďovanie pozornosti verejnosti 
na jeden problém, vďaka čomu médiá môžu určovať priebeh 
verejného života, manipulovať masy „závislé“ na konkrétnom 
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zdroji informácie: „... некоторые события и проблемы 
становятся важными для людей потому, что их таковыми 
изображают СМИ. То есть средства массовой информации 
несколько деформируют действительность, корректируя ее 
по своему собственному усмотрению. (...) ... конструируют 
мир, который потом становится реальностью“ 
(Pčelincevová, 2004, s. 67). I. V. Žukov (2003) v súvislosti s touto 
možnosťou pôsobenia na spoločenské vedomie, hovorí o dvoch 
vzájomne prepojených funkciách – orientačnej a manipulačnej: 
„СМИ фактически контролируют культуру, пропуская ее 
через себя, как через "фильтр", выделяя отдельные элементы 
из общей массы, придавая одним особый вес, принижая 
ценность других. То, что не попало в каналы массовой 
коммуникации, в современном мире почти не оказывает 
влияния на развитие общества. В этом заключается 
ориентирующая функция дискурса СМИ. Появление любой 
темы в прессе обусловлено интересами правящих элит, 
которым выгодна определенная ориентация общественного 
мнения и сознания. В этом заключается манипулятивная 
функция дискурса прессы“.  

Komplementárnou zložkou sociálno-politickej organizácie je 
i kultúrno-vzdelávací aspekt publicistických prejavov, ktorý 
predurčuje publicistike funkcie smerujúce k uspokojeniu potrieb 
zameraných na kultúrne hodnoty, na rozšírenie odborných 
vedomostí, ale i na oddych a zábavu; pre publicistiku sú 
charakteristické aj kulturologická, osvetová a rekreatívna funkcia. 

Kulturologická funkcia je (v ideálnom prípade) zameraná na 
rozširovanie v spoločnosti vysokých kultúrnych hodnôt, na 
výchovu publika na základe vzorov svetovej kultúry 
a v konečnom cieli na formovanie „civilizovanej“ kreatívnej 
osobnosti. Publicistika robí kultúru (bohužiaľ i „pseudokultúru“) 
prístupnou pre najširšie masy, kultúra tieto masy vychováva; 
nepriamo teda publicistika spĺňa výchovnú funkciu.  
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Publicistické prejavy vo svojich jednotlivých variantoch 
publikum nielen vychovávajú, ale snažia sa ho i vzdelávať. 
Konkrétne komunikáty (texty) sú, na jednej strane, zamerané na 
odhaľovanie a osvetľovanie konkrétnych vedeckých objavov. Tu 
sa stretávajú so sférou fungovania náučných textov; príslušnosť 
k náučnému, alebo publicistickému štýlu je daná mierou 
zovšeobecnenia a konkrétnosti. Na druhej strane, každá 
informácia v publicistických prejavoch má konkrétny základ, 
ktorý podľa miery väzby na tzv. podvedomé znalosti („фоновые 
знания“; znalosti z oblastí kultúry, histórie, politiky a pod., 
považované v konkrétnom spoločenstve za akúsi všeobecnú 
inteligenciu) sa sprostredkúva v náznakoch, alebo sa osvetľuje 
priamo v konkrétnom materiáli.  

V dnešnej dobe výchovno-vzdelávacie funkcie v publicistike 
ustupujú v prospech rekreatívnej (oddychovej, hedonistickej) 
funkcie. Čoraz viac jednotlivých kanálov masovej komunikácie sa 
začína orientovať na nenáročný spôsob sprístupňovania 
informácie, na tzv. ľahké žánre, ktoré priťahujú nenáročné 
publikum svojou jednoduchosťou, ponúkajú mu možnosť 
bezmyšlienkovitej zábavy.  

Všetky doteraz vymenované funkcie publicistiky by sme mohli 
zhrnúť do tzv. generálnej (termín S. I. Vinogradova – Graudinová, 
1999, s. 239), orientačnej funkcie – všetky publicistické prejavy 
slúžia na orientáciu jedinca, t. j. nájdenie si svojho miesta a jeho 
ďalšiu existenciu v obklopujúcom ho fyzickom a sociálnom 
priestore, v spoločnosti. Človek sa dokáže zorientovať 
v spoločnosti len ak má dostatočný prísun všestrannej a súčasne 
aktuálnej informácie. A práve snaha o uspokojenie dopytu po 
operatívnej informácii je primárnou črtou publicistických 
prejavov, ktorá podmieňuje ďalšie požiadavky kladené na 
vlastnosti publicistického štýlu. 

  

Jednou zo základných vlastností publicistického štýlu je jeho 
informatívnosť, informačná funkcia. Informačná funkcia je 
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v určitej miere prítomná vo všetkých funkčných štýloch. Jej 
špecifikum v publicistike je v charaktere poskytovanej informácie, 
jej zdrojoch a adresátoch. Ponúkaná informácia nielen opisuje 
konkrétne fakty, ale ich i hodnotí, sprístupňuje rôzne názory, 
nálady, obsahuje komentáre a úvahy autorov. Pred publicistikou 
nestojí úloha úplného a všestranného opisu určitého javu, autor sa 
snaží sprostredkovať informácie o oblastiach, ktoré vyvolávajú 
(resp. vyvolajú) záujem konkrétneho masového publika, orientuje 
sa na tie oblasti života, ktoré sú zaujímavé pre jeho 
potencionálnych čitateľov. 

Cieľ publicistiky sa nezakladá výlučne na sprostredkovaní 
informácií o okolitom svete, ale i na tom, presvedčiť publikum 
(zapôsobiť naň), že nejde o informáciu samu osebe, ale 
informáciu pre neho dôležitú, presvedčiť ho o nevyhnutnosti 
vytvorenia si vlastného vzťahu ku konkrétnym faktom 
a adekvátnej reakcie na ne. Autor nielen sprostredkúva fakty, ale 
v otvorenej forme vyjadruje „svoj“ postoj (vždy ide nie 
o individuálny názor, ale názor určitej skupiny) k nim, snaží sa 
presvedčiť adresáta o svojej pravde. Publicistickému štýlu je 
vlastná tendenčnosť, polemickosť, emocionálnosť, vyvolaná 
snahou autora dokázať, resp. obhájiť pravdivosť svojej pozície, 
pozície redakcie, vydania. Publicistika recipientov nielen 
informuje, ale naň i pôsobí, plní pôsobiacu (pôsobiaco-
hodnotiacu) funkciu. V sovietskom období sa pôsobiaca funkcia 
spájala predovšetkým so „straníckosťou a s ideologickým 
smerovaním“ (Barlas, 1978, s. 95), dnes sa publicistika 
vyzdvihuje predovšetkým ako prostriedok na formovanie 
demokratickej občianskej spoločnosti.  

Ako informačná, tak i pôsobiaca funkcia sú prítomné v každom 
publicistickom texte; informačná funkcia sa prejavuje vždy 
priamo (komunikácia je vždy akýmsi prenosom informácie), 
pôsobiaca sa môže prejavovať tak priamo – presviedčanie, 
otvorená angažovanosť a pod., ako i nepriamo – výber faktov, 
charakter ich podania, rozloženie informačného materiálu atď. 
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V rozličných variantoch publicistických textov (pozri nižšie) 
dominantu získava buď jedna alebo druhá funkcia v závislosti od 
konkrétnej komunikačnej situácie a autorského zámeru.  

 

Okrem týchto primárnych funkcií, texty publicistického štýlu 
majú i ďalšie (fakultatívne) funkcie: komunikatívnu, expresívnu 
a estetickú. 

Komunikatívna funkcia predstavuje základnú funkciu jazyka 
a prejavuje sa vo všetkých jeho formách. Konkrétne texty sa 
netvoria pre vnútornú potrebu a nie pre jediného adresáta, ale pre 
maximálne široké, masové publikum. Napriek tomu, že nie je 
bezprostredne (časovo a priestorovo) prítomný pri vzniku 
komunikačnej udalosti, autor sa snaží priblížiť masovému 
adresátovi a udržiavať s nim svojrázny kontakt tematikou 
sprostredkovaných správ a tiež výrazovými štýlovými 
osobitosťami.  

Expresívnu funkciu jazykovedci nachádzajú v potencii 
vyjadrenia pocitov a nálad autora, jeho osobnosti, možnosti 
otvorene vyjadriť svoj vzťah (pozitívny, neutrálny, negatívny) 
k sprostredkúvaným faktom. Obsahová stránka správy spolu 
s formálnou môže pôsobiť nielen na racionálne myslenie adresáta, 
ale súčasne vyvolávať i určité estetické pocity – zapôsobiť na 
čitateľa. 

 

Štýlové charakteristiky 
 

Funkcie, ako i všetky extralingvistické determinanty 
komunikačnej situácie, podmieňujú konkrétne vlastnosti 
štýlového stvárnenia publicistického prejavu. 

V nedávnej minulosti sa spomedzi základných vlastností 
publicistiky (presnejšie boľševickej publicistiky), na základe 
leninskej tézy o dominante ideologického zamerania tlače, 
vyčleňovali predovšetkým: pravdivosť, bojujúca straníckosť, 
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revolučné (resp. ideologické) zameranie (porov. Barlas, 1978, 
s. 98 – 100), ideová kompatibilita s vládnucou ideológiou, 
„údernosť, ofenzívnosť, ľudovosť“ (Čerepachov, 1959), „vášnivé, 
cieľavedomé hájenie komunistickej ideológie“ (Novinárske, 1973, 
s. 95). 

  Vychádzajúc z charakteru komunikačnej situácie, môžeme 
konštatovať, že publicistický štýl je primárne charakterizovaný 
verejnosťou, oficiálnosťou, písomnosťou, monologickosťou 
a neprítomnosťou adresáta51. S výraznejším presadením sa 
osobnosti autora (adresanta) správ sa posilňuje pragmatickejšie 
zameranie, prejavujúce sa v zvýšenej subjektívnosti a posunu 
publicistických prejavov smerom k dialogickosti (aspoň zdanlivej) 
s adresátom. Dochádza k dialogizácii monológu, t. j. k používaniu 
prostriedkov a postupov charakteristických pre dialóg, ktoré 
navodzujú pocit dôverného, intímneho vzťahu adresanta 
a adresáta prejavu. Autor v procese tvorby publicistického 
prejavu, v snahe vyhnúť sa komunikačnému neúspechu 
(nepochopeniu alebo všeobecnej negatívnej reakcie), berie do 
úvahy i možné reakcie adresáta – môžeme hovoriť o jeho 
potenciálnej prítomnosti. Súčasný technický progres a rozvoj 
nových kanálov masovej komunikácie dáva navyše priamo 
adresátom možnosť zasahovať do konečného výsledného prejavu 
(zatiaľ predovšetkým v priestore internetu), byť i „fyzicky“ 
prítomným pri vzniku textu.  

 

Na diferencované uplatňovanie základných funkcií 
reaguje pohyb jednotlivých vlastností štýlu na osi subjektívnosť 
(expresívnosť) – objektívnosť. Uplatnenie informačnej funkcie 
v publicistických textoch sa prejavuje v takých vlastnostiach, 
ako sú vecnosť, faktografickosť, pojmovosť, explicitnosť, 
neutrálnosť a objektívnosť. Pôsobiace zameranie nachádza svoj 
odraz v presvedčivosti, pútavosti, sugestívnosti, subjektívnosti, 

                                                 
51 Porov. (Findra, 2004, s. 186). 
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emocionálnosti, tonálnosti, živosti. Na ich priesečníku stoja 
všeobecné vlastnosti publicistického prejavu: aktualizovanosť, 
variabilnosť, koncíznosť (súdržnosť), stručnosť, hutnosť 
(zhustenosť) a zrozumiteľnosť. Všetky tieto vlastnosti sa 
primeraným spôsobom v určitej miere prejavujú v konkrétnom 
publicistickom texte, podmieňujú v ňom použité výrazové 
prostriedky. 
 

Jazykovo-tematická štruktúra publicistického textu52 

 

Publicistický text predstavuje výsledok tvorivej činnosti 
adresanta a je vytvorený podľa konkrétneho modelu. Tvorivosť 
chápeme v zhode s V. A. Jestafievom ako „funkčne účelné 
a subjektívne význačné objavovanie nového v najrozmanitejších 
sférach spoločenského bytia“ (Jevstafijev, 2001, s. 190).  

Postihovaniu nového (nových skutočností, objavov, názorov, 
pohľadov a pod.) sa venuje nielen publicistika, ale i ďalšie oblasti 
ľudskej činnosti – veda a umenie, s ktorými má publicistika určité 
spoločné vlastnosti. Publicistický text sa podobne ako všetky 
ostatné opiera o fakty. Kým v odborných a náučných textoch 
nachádzame konkrétne fakty, v publicistických sa stretávame ako 
s konkrétnymi, tak (v niektorých žánroch) i s vymyslenými 
faktami; v súvislosti s umeleckými dielami ide vždy o virtuálny 
(vymyslený) svet, i keď často inšpirovaný objektívnou realitou. 

                                                 
52Aktuálnosť a dôležitosť otázky vymedzenia „publicistického textu“ vo vzťahu 
k ostatným textom sprostredkúvaným pomocou kanálov masovej komunikácie 
sa ukázala v spore, ktorý prebiehal v období rokov 2005 – 2006 na stránkach 
almanachu Акценты. Prikláňame sa k názorom odporcov delenia textov 
v printových a elektronických médiách na žurnalistické (resp. informačné) 
a publicistické texty; všetky texty, ktoré sú vytvorené podľa jednotného modelu 
publicistického štýlu, považujeme za texty publicistické. Tieto tvoria 
dominantnú zložku média-textov, t. j. komplexu všetkých textov, teda i textov 
vytvorených podľa iných štýlových modelov (citácie v prostredí publicistiky – 
Mistrík, 1989, s. 459), sprostredkúvaných kanálmi masovej komunikácie. 
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Náučné texty približujú reálny svet prostredníctvom pojmov, 
publicistické pomocou pojmov i obrazov, a umelecké výlučne 
pomocou obrazov. V umeleckých textoch prevláda konceptuálna 
časová perspektíva (čas virtuálneho sveta), v publicistickom ide 
o reálny, aktuálny čas (dátum vydania, vysielania), vedecké práce 
sú nadčasové. Pokiaľ ide o úlohu a stupeň prítomnosti autora 
sledujeme, že vo vedeckom texte je autor principiálne odstránený 
a chápe sa samotnou existenciou textu; vedecká komunikácia je 
zameraná na dokázanie hypotézy, faktov a nie na samovyjadrenie 
autora ako osoby. V publicistickom texte autor môže zaujímať 
rozličné polohy; rovnako ako v náučnom môže byť „neprítomný“, 
alebo môže vystupovať ako plnohodnotná biologická bytosť53, 
konkrétny subjekt, hlavná postava – účastník, pozorovateľ, 
komentátor udalosti. V umeleckom diele autor vystupuje 
najčastejšie oddelene od svojich postáv, alebo sa situuje do 
podoby jednej z nich.  

  
Publicistický text je prostriedkom, vďaka ktorému sa 

uskutočňuje publicistická komunikácia, nakoľko je nositeľom 
operatívnej informácie, priestorom, kde dochádza ku kontaktu 
masového adresáta s masovým publikom, jednou zo základných 
zložiek v komunikačnej reťazi. Informácia, ako základná 
kategória textu, musí zabezpečovať u adresáta formovanie jeho 
mentálneho modelu, a tiež zabezpečiť adresátovi východ za 
hranice v texte bezprostredne daného, poslúžiť mu ako 
východisko pre ďalšie možné interpretácie textu. 

I. P. Gaľperin (1981, s. 27 – 45) vyčleňuje v textoch tri druhy 
súbežne existujúcej (zakomponovanej) informácie:  

1. obsahovo-fakultatívnu, 

2. obsahovo-konceptuálnu, 

3. obsahovo-podtextovú. 

                                                 
53 Porov. (Tulupovová, 2002, s. 197). 



 

 80

Obsahovo-fakultatívna informácia obsahuje oznámenia 
o faktoch, udalostiach, procesoch, ktoré sa uskutočnili, 
uskutočňujú, uskutočnia v okolitom svete, reálnom, alebo 
vymyslenom. Je vždy verbalizovaná, pričom jazykové prostriedky 
sa väčšinou používajú v ich priamych, predmetno-logických, 
slovníkových významoch, ktoré sa ustálili v sémantike týchto 
jednotiek sociálne podmienenou skúsenosťou.  

Obsahovo-konceptuálna informácia sprostredkúva čitateľovi 
individuálno-autorské chápanie vzťahov medzi javmi, opísanými 
prostriedkami obsahovo-fakultatívnej informácie, chápanie ich 
príčinno-následných väzieb, ich významu v sociálnom, 
ekonomickom, politickom, kultúrnom živote, včítane vzťahov 
medzi jednotlivými indivíduami, ich zložitého psychologického 
a esteticko-poznávacieho vzájomného pôsobenia. Je vždy akýmsi 
spôsobom vyjadrená a dáva možnosť určitej tematicky 
ohraničenej interpretácie; predstavuje zámer autora v spojení 
s jeho možnou obsahovou interpretáciou. 

Podtextová informácia predstavuje skrytú informáciu, získanú 
z obsahovo-fakultatívnej, vďaka schopnosti jednotiek jazyka 
vyvolávať asociatívne a konotatívne významy a tiež diferencovať 
zmysel. Vďaka nej môže autor vytvárať viacvrstvový text, ktorý 
ponúka rôzne možnosti dekódovania zo strany adresátov. Podtext 
nemusí byť vždy výsledkom zámeru autora konkrétneho textu, 
a pritom môže byť detekovaný adresátom s ohľadom na jeho 
subjektívne chápanie, jeho svojskú interpretáciu (adresát nachádza 
skryté významy i tam, kde nie sú). Podtextová informácia býva 
situatívna – vzniká v súvislosti s faktami, udalosťami opísanými 
v iných dielach – a asociatívna: táto vzniká vďaka schopnosti 
nášho vedomia, vďaka zvyku spájať verbálne opísané 
s nahromadenou osobnou a spoločenskou skúsenosťou. 

Nositeľom informácie v publicistickom texte je každý 
z prvkov, ktoré text tvoria, a súčasne i text ako taký, nakoľko 
„textová kombinatorika kvalitatívne mení tú informačnú váhu, 
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ktorú by sami osebe niesol každý z jeho prvkov“ (T. M. Dridze54, 
1976, s. 39); text slúži pre informáciu obalom, svojím spôsobom 
formou a archívom, ale súčasne ju i obohacuje o možnosti nových 
interpretácií. Publicistický text teda predstavuje systém prvkov 
rôzneho stupňa zložitosti a komplexnosti, funkčne spojených do 
štruktúry spoločnou koncepciou, alebo inak „jazykovo-tematickú 
štruktúru so zámerným usporiadaním výpovedí, ktorým sa 
vyjadruje relatívne uzavretý myšlienkový komplex“ (Mistrík, 
1989, s. 273); zhmotnenie konkrétneho obsahu do formy, ktorú 
producent myšlienkového obsahu považuje za najvhodnejšiu 
vzhľadom na svoj komunikatívny zámer, na cieľ komunikácie. 
Autorský zámer podmieňuje vlastnosti konkrétneho 
publicistického prejavu a tým i výber výrazových prostriedkov 
zo všeobecnej paradigmy štýlového modelu. Zovšeobecnením 
intenčných variantov s formálnou (jazykovou a kompozičnou; 
čiastočne i obsahovou) stránkou „reálne existujúcich“ textov sa 
vyšpecifikoval relatívne rozsiahly systém typových textových 
modelov (textových vzorcov55), publicistických žánrov.  

 

Modely publicistického textu 

 

Termín „žáner“ nie je v odbornej literatúre jednoznačne 
zadefinovaný; nášmu chápaniu žánru ako modelu sa najviac 
približuje definícia V. N. Vakurova, N. N. Kochteva 
a G. J. Solganika (1978), podľa ktorých je žáner „относительно 
устойчивая композиционно-речевая (композиционно-син-
таксическая) схема, реализующая определенное абстра-

                                                 
54 Дридзe, Т. М.: Интeрпрeтациoнныe характeристики и интeрпрeтация 
тeкстoв. In: Смыслoвoe вoсприятиe рeчeвoгo сooбщeния в услoвях 
массoвoй кoммуникации. Мoсква: 1976. – cit. podľa (Černyšovová, 2000). 
55 „Textový vzorec je možno vymezit jako určitou relační konfiguraci, postihující 
základní zákonitosti textového typu (t. j. funkčného štýlu – pozn. P. A.), způsob 
strukturace, hierarchizace komponentů, jejich vzájemné vztahy, míru jejich závaznosti“ 
(Hoffmannová, 1989, s. 38). 
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гированное отношение к действительности, то есть форму 
образа автора, определяющая способ отражения, характер 
отношения к действительности, степень и глубину охвата 
материала (масштаб выводов) и создаваемая относительно 
устойчивым соединением компонентов авторской речи, 
а также элементов авторской и чужой речи”.  

Žáner predstavuje akúsi abstrakciu, ktorá vznikla 
generalizáciou vlastností tematicky, funkčne, kompozične 
a jazykovo príbuzných konkrétnych komunikátov – invariantný 
model štruktúrno-kompozičnej a jazykovej organizácie textov, 
podmienený extralingvistickými faktormi komunikácie, 
komunikačnou situáciou, súbor pravidiel, ktorými sa riadi proces 
tvorby (a čiastočne i percepcie) konkrétneho textu. Znalosti 
žánrového systému sú súčasťou komunikačnej kompetencie 
konkrétneho jazykového spoločenstva, kompetencie, ktorú si 
osvojuje jedinec v procese svojej socializácie. Systém žánrov 
predstavuje v synchrónnom priereze relatívne ustálený ale pritom 
variabilný systém, vďaka čomu nielen určuje základné 
charakteristiky textu, ale súčasne poskytuje i široký priestor pre 
uplatnenie sa individuálnej kreativity autora. 

V diachrónnej rovine je výrazne dynamickým javom; tak ako 
sa menia potreby spoločnosti, tak sa menia i požiadavky kladené 
na jednotlivé sféry komunikácie a následne na to i všeobecné 
a konkrétne modely verbálneho správania sa – štýly a žánre. 
Nestotožňujeme sa však s názormi o komplexnej preme-
ne systému žánrov ruskej publicistiky56 v súvislosti so zmenami 
v ruskej spoločnosti v poslednom období, s názormi, ktoré 
odmietajú tradičnú klasifikáciu publicistických žánrov. Žánre pod 
vplyvom nových ekonomických, politických a sociálnych 
podmienok (podmienok fungovania spoločnosti ako celku, teda 
i publicistiky) získavajú nové črty – buď úplne nové, alebo črty 
predtým vlastné druhým žánrom (vznikajú akési „žánrové 

                                                 
56 Napr. Maňkovová (2002), Skripnikovová (2003). 
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hybridy“ – Maňkovová, 2002) – ide však len o zmenu niektorých 
charakteristík tradičných, nie o formovanie úplne nových 
publicistických žánrov. 

 

Vzhľadom na rozmanitosť objektu zobrazenia sa v publicistike 
stretávame s celým radom žánrov – napríklad, E. Pauliny vyčlenil 
v rámci „publicistického obcovacieho štýlu“ úvodník, správu, 
novinársku úvahu, fejtón, stĺpček a reportážny článok (Pauliny, 
1967, s. 529 – 543); Z. Mitzer rozlišuje malé novinové formy 
(titul, informácia, poznámka), väčšie novinové formy (správa, 
komentár, interview), historické novinové žánre (článok, reportáž, 
fejtón) a tzv. „iné novinové formy“ (plagát); H. Grunich člení 
žánre na základné (napr. správa, článok, reportáž) a odvodené 
alebo zmiešané; E. E. Kisch uvádza deväť žánrov: úvodníky, 
polemiky, správy a riporty, informácie zo súdnej siene, fejtóny, 
divadelné kritiky, hudobné referáty, referáty z výtvarného umenia, 
referáty o literatúre (Mistrík, 1989, s. 468); V. Ballay spomedzi 
útvarov, v ktorých sa uplatňuje publicistický štýl, vyčleňuje: 
správu, oznámenie, spravodajský rozhovor (interview), prívet, 
referát, glosu, recenziu, reportáž (Ballay, 1971, s. 18). 

 

Medzi základné kritériá, na základe ktorých sa uskutočňuje 
tradičná klasifikácia publicistických žánrov, patria predmet 
a spôsob jeho zobrazenia, a tiež cieľ (funkcia) konkrétneho 
prejavu. Ako dominantný predmet zobrazenia v publicistike 
vystupuje človek a obklopujúca ho objektívna realita, ktorá sa 
skúma predovšetkým v sociálnom aspekte. Predmetom, na ktorý 
zameriava svoju pozornosť konkrétny text, môžu byť rôzne fakty, 
udalosti, situácie, javy, procesy prebiehajúce v spoločnosti, ale 
i osobnosť konkrétneho človeka – jeho vonkajšia i vnútorná 
stránka – jeho osoba, názory, pohľady a pod. Cieľ, funkcia 
konkrétneho textu je určovaná autorským zámerom, t. j. dôvodom, 
pre ktorý vlastne dochádza ku komunikačnej situácii. 
A. A. Tertyčnyj (2000) charakterizuje dve skupiny cieľov vzniku 
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dnešného publicistického textu, ktoré by sme mohli definovať ako 
„ciele autora“ a „ciele redakcie“ (resp. ciele vydania, v ktorom je 
text uverejnený). Za primárne považuje práve druhú skupinu, 
ktorú diferencuje na komerčné ciele, t. j. „не 
предусматривающими определенного идеологического или 
иного воздействия на аудиторию (имеется в виду 
нацеленность на удовлетворение коммерческих интересов 
издания)“ a ideologické ciele – „предусматривающими 
определенное воздействие“. Toto pôsobenie môže byť 
výsledkom objektívneho informovania alebo manipulačného 
pôsobenia (resp. dezinformácie). Za sekundárny cieľ 
publicistického textu považuje poskytnutie priestoru autorovi pre 
kreatívne vyjadrenie sa, pre jeho tvorivú činnosť. Funkcia, ktorú 
má splniť ten alebo onen publicistický text, podmieňuje spôsob 
spracovania jednotlivých faktov, ktoré boli získané skúmaním 
rôznych aspektov „zobrazovaného“ predmetu. Spôsob zachytenia 
reality, spôsob a úroveň (hĺbka) prieniku poznávajúceho subjektu 
(autora), do podstaty skúmaného objektu (reality) v texte zohráva 
najdôležitejšiu úlohu v diferenciácii jednotlivých žánrov. Na 
tomto základe sa vyčleňujú tri hlavné spôsoby zobrazenia: 
1. faktografický, 2. analytický a 3. názorne-obrazný (v inej 
klasifikácii – faktický, problémovo-tematický a ideovo-
konceptuálny – Kim, 2001). Prvý spôsob je zameraný na fixáciu 
vonkajších charakteristík javu, na poskytnutie základných faktov 
o predmete (Kto? Čo? Kde? Kedy?); druhý spôsob – analytický – 
predpokladá hlbší prienik do podstaty sledovaného javu, je 
zacielený na odhalenie skrytých zákonitostí a väzieb, príčin, 
podmienok, motívov a pod.; tretí spôsob odrazu reality je 
zameraný nie natoľko na fixáciu vonkajších čŕt alebo racionálne 
pochopenie javu, ako na emocionálno-umelecké (estetické) 
zovšeobecnenie poznaného. 

 

Na základe spôsobov zobrazenia reality sa vyčleňujú tri 
skupiny publicistických žánrov: 
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1. informačné – zamerané na zachytenie najdôležitejších 
udalostí a javov, ktoré sú spojené s aktuálnymi potrebami publika 
a ktoré majú zabezpečiť sformovanie komplexného obrazu 
okolitej skutočnosti; 

2. analytické; ich cieľom je poskytnúť detailnejšie informácie 
o týchto javoch (najčastejšie už známych), odhaliť, vysvetliť, 
interpretovať aktuálne udalosti, javy, procesy – ich podstatu, 
význam, zákonitosti; 

3. umelecko-publicistické, ktoré sprostredkúvajú realitu 
v obraznej forme, pomocou umeleckej typizácie (založenej na 
realite, nie na výmysle). 

Táto trichotomická klasifikácia sa stala základom i slovenskej 
žánrovej diferenciácie. V normatívnych štylistikách (Mistrík, 
1989, s. 468; Findra, 2004, s. 214 a n.) sa používa delenie 
publicistických žánrov na: 1. spravodajské, 2. analytické 
a 3. beletristické. 

Do skupiny spravodajských žánrov (t. j. modelov, v ktorých 
prevláda informačná zložka) sa tradične zaraďuje správa, riport, 
interview, oznámenie, komuniké, inzerát, plagát a referát; do 
skupiny žánrov analytických (t. j. modelov, v ktorých sa 
výraznejšie uplatňuje okrem informačnej i pôsobiaca zložka) – 
úvodník, komentár, glosa, posudok, recenzia, kritika, diskusia, 
polemika, debata, karikatúra, entrefilet, pamflet a do skupiny 
beletristických žánrov (t. j. modelov s dominantnou pôsobiacou 
zložkou, ktoré sa približujú svojou estetickou kvalitou 
k umeleckej literatúre) – fejtón, besednica, causarie, reportáž, črta, 
feature a stĺpček. V novších klasifikáciách sa niektoré z týchto 
žánrov, vzhľadom na osamostatnenie komunikačných sfér ich 
použitia, vyčleňujú z komplexu publicistiky – napr. komuniké 
môžeme považovať za jeden z modelov PR-komunikácie, inzerát 
a plagát – za žánre reklamnej komunikácie. Súčasne s funkčnými 
premenami pozorujeme v tradičnom žánrovom systéme 
publicistiky i ďalšie kvalitatívne a kvantitatívne zmeny. 
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Dynamika žánrového systému 
 

Žánrový systém je značne dynamický, reagujúci na zmeny 
v potrebách a modeloch správania sa spoločnosti v určitom 
období. Ako uvádza Ľ. Kralčák, „podstatné zmeny kvantitatívnej 
stránky diskurzu v rámci jednotlivých komunikačných sfér 
znamenajú, že v komunikačnom priestore jazykového 
spoločenstva dochádza k zníženiu alebo zvýšeniu podielu výskytu 
textov určitého typu (aj s ich špecifickými vyjadrovacími 
prostriedkami) (...) ...rozhodujúci nie je ani tak nárast počtu 
textov, ale skôr nárast recepcie istého typu textov“ (Vaňko, 2006, 
s. 138 – 139). V súvislosti so zmenou jazykového vkusu v ruskom 
žánrovom priestore niektoré typy textov v období posledných 
rokov vystúpili do popredia, kým druhé takmer zanikli, resp. 
čiastočne pozmenili svoj charakter.  

M. N. Kožinová zaznamenáva výraznejšie preskupovanie 
žánrov na prelome 80. – 90. rokov. Do popredia prenikajú 
dialogické žánre (interview, beseda) a informačno-analytické 
žánre (stať, komentár), črta a reportáž sa stávajú zriedkavosťou, 
úvodník zaniká (Kožinová, 1993, s. 199). Prehĺbenie týchto 
tendencií je badateľné i vo výsledkoch analýzy reprezentatívneho 
korpusu novinových textov vyprodukovaných v 1997 roku 
(Vinogradovová, Kukuškinová, Polikarpov, Savčuk; 
Kompjuternyj, 1997), ktoré konštatujú, že ku koncu 90. rokov 
minulého storočia prakticky vymizol žáner úvodníka (передовая 
статья), v minimálnej miere sú zastúpené žánre fejtón a pamflet, 
ktorých úlohu čiastočne preberajú komentáre. Na druhej strane 
široké uplatnenie našiel žáner interview (dokonca i v podobe 
fóra), investigatívne články (статья-расследование), výraznú 
popularitu získali malé žánrové formy ako anons (kľúčové alebo 
senzácijné frázy z uverejňovaných príspevkov, ktoré vystupujú 
ako samostatné texty) a „aktuálny citát“ sprevádzaný 
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komentárom57 alebo bez neho. K modifikácii došlo vo všetkých 
informačných žánroch, v ktorých sa prejavuje výraznejšia 
tendencia k posilneniu autorskej osobitosti; opačnú tendenciu 
pozorujeme pri črte, kde dochádza k štandardizácii výrazových 
prostriedkov a k zmenšeniu jej rozsahu – prechádza na pozíciu 
analytických žánrov58. G. J. Solganik (2003) okrem straty svojich 
pozícii črtou, fejtónom a úvodníkom, zaznamenáva 
i kontamináciu klasickej state a korešpondencie v prospech 
čistých informačných žánrov: „Редко встречаются „в чистом 
виде“ статья, корреспонденция. Их заменяют газетные 
материалы, в которых резко усиливается информационное 
начало“. 

 

S ohľadom na kvalitatívne zmeny v žánrovom systéme 
A. A. Tertyčnyj vo svojej monografii diferencuje informačné 
a analytické varianty korešpondencie (príspevku korešpondenta, 
rozšírenej správy), referátu, interview a ankety ako samostatné 
žánre (информационная / аналитическая корреспонденция, 
информационный / аналитический отчет, информационное / 
аналитическое интервью, блиц-опрос / аналитический 
опрос); okrem nich vyčleňuje: v rámci informačných žánrov – 
správu (заметка) a jej rôzne varianty (событийная заметка, 
aнонс, aннотация, мини-рецензию, блиц-портрет, мини-
обозрение, мини-история, мини-совет), články typu „otázka-
odpoveď“ (публикация типа вопрос-ответ), reportáž 
(репортаж), nekrológ (некролог); v rámci analytických – besedu 
(беседа), komentár (комментарий), sociologické resumé 
(социологическое резюме), anketu (анкета), monitoring 
(мониторинг), rating (рейтинг), recenziu (рецензия), stať 
(статья), novinárske vyšetrovanie (журналистское расследо-
вание), prehľad (обозрение), prehľad SMI (обзор СМИ), 

                                                 
57 Napr. v rubrike Первое лицо v deníku Коммерсантъ. 
58 Porov. (Savčuk, 2001). 
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prognózu (прогноз), verziu (версия), experiment (эксперимент), 
list (письмо), spoveď (исповедь), radu (рекомендация); v rámci 
beletristických žánrov – črtu (очерк), fejtón (фельетон), pamflet 
(памфлет), paródiu (пародию), satirický komentár (сатири-
ческий комментарий), príbeh zo života (житейская история), 
legendu (легенда), epigram (эпиграф), epitaf (эпитафия), 
anekdotu (анекдот), vtip (шутка) a hru (игра) (Tertyčnyj, 
2000). Ako je zrejmé z uvedeného výpočtu, autor medzi 
publicistické žánre zaradil všetky druhy textov, s ktorými sa je 
možné stretnúť na stránkach novín, v rozhlase alebo v televízii, 
bez ohľadu na ich modelové charakteristiky (t. j. štýlovú 
príslušnosť) – napr. epigram, epitaf, anekdota, sociologické 
resumé, legenda, hra, rating a i., ktoré v žiadnom prípade 
nemôžeme považovať za publicistické žánre. Drobenie niektorých 
žánrov na analytické a informačné tiež nepovažujeme za 
najšťastnejšie riešenie, nakoľko ich základné (invariantné) typové 
charakteristiky ostávajú zachované a rozdiely v spracovaní 
konkrétneho materiálu sú v súčasnej publicistike skôr dôsledkom 
autorskej kreativity; v tomto kontexte môžeme hovoriť skôr 
o variantoch v rámci jedného žánru ako o žánroch nových. 
Rovnako nemôžeme súhlasiť s vymedzením ako samostatných 
takých žánrov, ako sú experiment, monitoring, prehľad, prognóza, 
verzia, spoveď, list, rada, ktoré sa od klasických žánrov odlišujú 
výlučne metódou zhromažďovania a spracovania materiálu, 
pričom v ich základných charakteristikách nenachádzame iné 
diferenciačné príznaky; tieto môžeme považovať za varianty 
správy, resp. komentára.  

 

Informačné modely 
 

Za základný informačný model je považovaná správa 
(заметка, информация). Jej základná funkcia spočíva 
v bezprostrednom zachytení a sprostredkovaní aktuálnych 
a relevantných informácií (faktov), čomu sa podriaďuje i jej 
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štruktúrno-kompozičné členenie a jazykové spracovanie. 
Základnými vlastnosťami správy sú presnosť, stručnosť 
a zrozumiteľnosť. Tradične sa správa buduje podľa princípu 
obrátenej pyramídy, t. j. má zostupnú perspektívu – hlavný fakt sa 
kompozične vyzdvihuje do popredia (na začiatok správy) 
a doplnkové informácie sa situujú v rámci textu v závislosti od ich 
dôležitosti.  

Správa plní svoju funkciu, ak poskytne odpovede na otázky 
(tzv. „sedem W): kto? (wer?), čo (was?), kedy? (wann?), kde? 
(wo?), ako? (wie?), prečo? (warum?) a odkiaľ je nám informácia 
známa? (woher?; Ruß-Mohl – Bakičová, 2005, s. 51). J. Mistrík 
(1989, s. 468) nepovažuje za kritérium, ktoré by podmieňovalo 
funkciu správy informáciu o zdroji59, ale skôr informáciu o tom, 
kto sa na udalosti spolupodieľal (či už aktívne alebo pasívne) – 
quibus auxiliis – pričinením, vinou, pomocou koho sa udalosť 
uskutočnila. Správa by mala operovať len s presnými, pravdivými 
a verifikovateľnými údajmi. V závislosti od typu sprostredkova-
ného obsahu a autorského zámeru môžu byť jednotlivé fakty 
radené buď chronologicky, logicky alebo „akcentujúco“ 
(S. Toms60); autor môže opisovať určitú udalosť ako postupnosť 
faktov tak, ako za sebou nasledovali, môže sa v tvorbe správy 
pridržiavať logických väzieb medzi faktami, alebo môže 
vyzdvihovať do popredia pre neho zaujímavé momenty.  

Kompozične najjednoduchším typom správy je noticka, ktorá 
prináša len najzákladnejšie informácie – v noticke sa 
sprostredkúva takmer protokolárna informácia, nič neopisuje, 
nevysvetľuje, fakty sa jednoducho radia vedľa seba. Zvyčajne 
nadobúda formu zložitého súvetia. Vystupuje bez titulku – 
odlíšená graficky, priestorovo, alebo grafickou odrážkou pred 
textom – alebo s titulkom (graficky zvýrazneným) prechádzajúcim 
                                                 
59 quis (kto), quid (čo), ubi (kde), quibus auxiliis (pričinením, vinou, pomocou 
koho), cur (prečo), quomodo (akým spôsobom), quando (kedy;  Mistrík, 1989, 
s. 468) 
60 Pozri (Novinárske, 1973, s. 8 a n.). 
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do samotnej správy; vo funkcii titulku v noticke často vystupuje 
i domicil (graficky zvýraznené miesto priebehu udalosti). 
V súčasných ruských periodikách sa s klasickou notickou 
stretávame zriedka; vzhľadom na funkcie i formu, ktorá je pre ňu 
charakteristická by sme k notickám mohli zaradiť i upútavky 
(situované na prvej strane periodika) na konkrétne materiály, 
používané v niektorých denníkoch (Известия, Коммерсантъ, 
Газета). 

Zložitejšiu kompozíciu i jazykové spracovanie má klasická 
a rozšírená správa. Ruská žánrová tradícia vyčleňuje ako dva 
rozdielne žánre rozšírenú správu a tzv. informačnú 
korešpondenciu – o rozšírenej správe sa hovorí výlučne z hľadiska 
rozsahu textu, t. j. množstva komplementárnych faktov, 
o korešpondencii v súvislosti s ich interpretáciou. My, v súlade so 
slovenskou klasifikáciou, chápeme ako „rozšírenú správu“ správu 
s implicitnou interpretáciou sprostredkúvaných faktov; 
faktograficky nasýtenejší variant správy, v ktorom autor rozvádza 
hlavné fakty pomocou ďalších, zachytáva širšie detaily a pokúša 
sa o celostnejší obraz, terminologicky nerozlišujeme. V texte 
rozšírenej správy sa výraznejšie presadzuje osobnosť autora, ktorý 
môže jednotlivé udalosti, javy, fakty nielen opisovať, ale i určitým 
spôsobom interpretovať, hodnotiť s ohľadom na ich 
predchádzajúci vývoj alebo na základe iných známych faktov. 
Autor sa pritom nesnaží preniknúť do podstaty opisovaného 
predmetu alebo javu, odhaliť vnútorné väzby, ale informovať 
o niektorých vonkajších parametroch tohto javu. V správe môžu 
byť zakomponované i rôzne prognózy, hypotézy, verzie, 
hodnotiace informácie a rady; správa však tieto len sprostredkúva 
– informuje o nich, „cituje“ ich – autor preberá výsledky 
tvorivého úsilia iných, nedospieva k nim sám v priebehu tvorby 
textu. Správa je vo svojej podstate typicky opisným útvarom, ak 
sa do nej dostáva viac dynamických, konkrétnych, 
emocionálnych, dramatických a všeobecne dejových výrazov, 
približuje sa skôr reportáži, ak viac intelektuálnych, abstraktných 
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a úvahových prvkov – komentáru. Na rozdiel od reportáže sa však 
autor nesnaží dať podrobný emocionálne nasýtený opis udalosti, 
nakoľko nebol priamym účastníkom, pozorovateľom danej 
udalosti, nebol pod jej vplyvom. 

 

Podobné črty ako správa má i oznámenie, ktoré sa 
v slovenskej štylistike vyčleňuje ako samostatný žáner. Na rozdiel 
od správy, ktorá prináša informácie o tom, čo sa stalo, o minulosti, 
oznámenie informuje o tom, čo sa ešte len stane: informuje 
o pripravovaných politických a spoločenských udalostiach, 
stretnutiach, rokovaniach, výstavách, koncertoch atď. V ruskej 
odbornej literatúre sa považuje za variant správy (aнонс).  

Svojráznym variantom správy je i referát (отчет), v ktorom 
žurnalista vecne a dôkladnejšie informuje o priebehu určitého 
podujatia – zhromaždenia, konferencie, zasadania, summitu, 
sympózia, semináru – t. j. podujatia, ktorého podstatu tvorí 
výmena informácií. Cieľom referátu je informovať verejnosť 
o priebehu i o záveroch, preto sa najčastejšie štrukturuje do dvoch 
rozdielnych častí: v prvej časti sa poskytuje rámcová informácia 
opisujúca vonkajšie a formálne parametre (miesto, čas, 
usporiadateľ, návštevnosť, program atď.); druhú časť tvorí 
informácia o obsahu podujatia. V obsahovej časti sa môžu 
uvádzať ako celkové závery, tak i myšlienky z jednotlivých 
materiálov (doslovne alebo tlmočené autorom), ktoré na podujatí 
odzneli; ak ich autor i analyzuje, polemizuje s nimi, ide skôr 
o variant komentára. V ostatnom období sa oznámenia i referáty 
priraďujú skôr k reklamným a PR-žánrom, než k čistej 
publicistike. 

 

Ako svojrázny druh dialogizovanej správy sa niekedy uvádza 
tzv. spravodajský rozhovor61 – interview. Tradične sa i v ruskej 
žánrovej teórii vyčleňuje ako informačný žáner, ale v dnešnej 
                                                 
61 Pozri (Novinárske, 1973, s. 10 – 22), (Mistrík, 1989, s. 470). 



 

 92

dobe sa, podobne ako i iné žánre, vďaka zmenám charakteru 
ruskej tlače – posilnenie možností prejavenia sa autorskej 
osobnosti (авторского начала), difúznosť štýlov, zameranosť na 
dialóg s publikom, vzrast úlohy umeleckého prístupu v spracovaní 
materiálu – neklasifikuje ako striktne informačný. Vďaka svojim 
kompozičným a formálnym črtám dnes interview vyčleňujeme 
ako samostatný žáner. Základným diferenciačným príznakom 
interview je jeho dialogická forma – predstavuje rozhovor 
žurnalistu s jednou alebo i viacerými osobami, ktorých osobnosť 
alebo názory môžu byť zaujímavé pre adresáta. Autor sa snaží 
prostredníctvom vhodne kladených otázok predstaviť publiku 
zaujímavú osobu (osobnosť) a jednak priblížiť niektoré závažné 
fakty prostredníctvom pohľadu „odborníka“, kompetentnej osoby. 
V dobrom interview autor vystupuje len ako moderátor, ktorý 
rozhoduje o téme a priebehu rozhovoru, všetky fakty a komentáre 
pochádzajú od osoby, ktorá rozhovor poskytuje.  

Ak v interview dominujú fakty, podrobnosti o akejsi situácii 
(udalosti, jave, procese) ide o informačné interview. Takéto 
interview obsahuje konkrétne otázky a dostatočne lakonické 
odpovede na ne (čo, kde, kto, s kým, prečo, ako, kedy) rozvíjané 
podľa potreby doplňujúcimi otázkami, ktoré sú zamerané na 
niektoré detaily opomenuté v odpovediach, alebo na objasnenie 
profesionálnych termínov potenciálne neznámych publiku. 
V analytickom interview sa dôraz kladie na komentáre a analýzu 
faktov, ktoré sú už adresátovi známe, resp. sa s nimi adresát 
zoznámi v autorskom predslove (v informačnom leade). V danom 
prípade autor svojimi otázkami čiastočne koordinuje tok 
rozhovoru, ale dominantnú úlohu v jeho smerovaní zohrávajú 
odpovede „odborníka“, ktoré majú často formu dlhšieho 
monológu.  

Podľa spôsobu vedenia celého rozhovoru, zadávania otázok, 
teda kompozičného zámeru sa interview delia na štandardizované 
(formalizované) a voľné (neštandardizované). 
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V štandardizovanom rozhovore má autor dopredu premyslený 
celý priebeh rozhovoru, logiku i konkrétne znenie otázok – 
interview má kompaktnejší charakter. Voľné interview je tiež 
aspoň čiastočne pripravené, ale autor si môže dovoliť väčšiu 
improvizáciu v závislosti od smerovania rozhovoru. Prvý typ 
je charakteristický pre informačné, druhý pre analytickejšie typy.  

Variantom interview sú i rôzne novinárske ankety, obsahujúce 
odpovede viacerých osôb na rovnaké otázky. Ich cieľom je 
poskytnúť publiku informáciu o existencii rôznych názorov, 
pohľadov a prístupov k určitému faktu, dať priestor k vyjadreniu 
sa viacerých odborníkov (ale i bežných ľudí) z rôznych oblastí, 
ktorých sa udalosť bezprostredne dotýka.  

V interview sa môže prejaviť osobnosť autora i výraznejšie, ak 
vystupuje nielen v úlohe moderátora rozhovoru, ale i sám 
vyjadruje svoje názory, v otázkach reaguje na odpovede 
a obhajuje svoju pozíciu – vtedy hovoríme o diskusii. Autor 
vystupuje ako rovnoprávny partner v komunikačnom akte, ako 
spolutvorca obsahu vzniknutého textu. Ak v diskusii sledujeme 
konflikt medzi názormi autora a „hosťa“ ide o polemiku. Ako 
diskusiu, tak i polemiku ako jej variant nemôžeme označiť za 
čisto publicistický žáner, ale vzhľadom na ich charakter – 
jazykovú a logickú výstavbu, ako i odborné témy, ktorým sa 
venuje – sa väčšinou zaraďujú k populárno-náučným žánrom. 

  

Na priesečníku spravodajských a beletristických žánrov stojí 
reportáž. V ruskej tradícii sa zaraďuje k informačným, 
v slovenskej ju najčastejšie zaraďujú k umeleckým žánrom. 
Reportáž má svojou podstatou syntetický charakter, zlučuje v sebe 
prvky vedeckého i umeleckého odrazu skutočnosti. Na rozdiel od 
umeleckých žánrov je pre ňu charakteristická dokumentárnosť, 
faktografickosť, objektívnosť, opisnosť a adresnosť, na rozdiel od 
informačných žánrov – bezprostredná autentickosť, expresívnosť, 
emocionálnosť, zážitkovosť a farbitosť zobrazenia. Jej základnou 
odlišovacou črtou je dynamicky sa rozvíjajúca postupnosť javov 
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zaznamenaná bezprostredným pozorovateľom, alebo priamym 
účastníkom opisovanej udalosti. Pre reportéra nie je dôležité ani 
tak poskytnúť opis konkrétnej udalosti, ale sprostredkovať jej 
priebeh tak, ako ju pozoroval, vnímal a prežíval on sám – 
sprostredkovať adresátovi pocit, akoby sa na danej udalosti sám 
podieľal, vytvoriť akýsi efekt čitateľskej prítomnosti.  

 

Analytické modely 
 

Masmédiá sa snažia nielen informovať o jednotlivých faktoch 
sociálnej reality, ale i objasniť príčiny určitých udalostí, vzájomné 
vzťahy medzi javmi, nájsť zmysel v prebiehajúcich procesoch, 
vyjadriť sa k nim (ohodnotiť ich) – preniknúť do podstaty reality. 
Pritom novinár neposkytuje adresátom hotový obraz reality, ktorý 
je výsledkom autorského poznania, ale sprostredkúva samotný 
priebeh procesu poznania, vťahuje adresátov do svojho 
myšlienkového procesu. Analytické žánre sú zložitejšie 
kompozične i jazykovo členené. Zložitosť ich štruktúrnej 
organizácie je podmienená tým, že autor už pri príprave 
analytického textu musí dôsledne vyberať, z rôznych stránok 
klasifikovať a systematizovať podstatné fakty, nachádzať medzi 
nimi príčinno-následné väzby atď. 

 

Základným útvarom analytických textov je komentár. 
Komentár sa pôvodne vyvinul zo správy – tok informácií, ktoré 
správy prinášajú, by mal určitým spôsobom doplniť a zaradiť do 
celkového kontextu reality. So správou má spoločné to, že sa 
pridŕža konkrétnych faktov, na rozdiel od nej ich však i určitým 
spôsobom interpretuje. Tieto fakty sú adresátom textu dostatočne 
známe z iných spravodajských materiálov; napriek tomu sa často 
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ich stručné zhrnutie uvádza v úvodnom odseku (leade) 
komentára62.  

Na rozdiel od všestrannosti správ, je predmetom komentára 
najčastejšie iba jeden čiastkový problém, jeden významný fakt, 
všetky ostatné detaily, príklady, názory slúžia len ako pomocný 
materiál pre jeho všestranné osvetlenie. Komentár je typickým 
úvahovým žánrom; na rozdiel od náučných textov má voľnejšiu 
logickú štruktúru – autor komentára sa pri svojej argumentácii 
nemusí striktne obracať len k objektívnym faktom, ale i k svojmu 
presvedčeniu a názorom. V komentári dominuje subjektivita 
autora, ktorý sa snaží zapôsobiť na publikum, presvedčiť ho 
o svojej pravde. Táto subjektivita sa prejavuje nielen v spôsobe 
argumentácie, ale i vo výraznejšom zapojení obrazných 
prostriedkov do textu; komentár posúva na hranicu s umeleckými 
žánrami63. 

Ako špeciálne formy komentára64 sa vyčleňujú úvodník, 
stĺpček, glosa a karikatúra. Úvodník, zvyčajne situovaný na prvej 
strane, sa dlho pokladal za základný analytický žáner – „prvý 
a najdôležitejší článok, v ktorom sa analyzuje najaktuálnejší 
problém dňa a ktorý sa končí praktickými závermi a smernicami 

                                                 
62 J. Vaňko (2006, s. 38) v súvislosti s nadväznosťou komentára na staršie texty 
navrhuje zaviesť pomenovanie „kontaktný text (komentára)“ alebo  „text 
s kontaktnou intertextovosťou“ pre komentár nadväzujúci na časovo blízke 
texty a „dištantný text“, resp. „text s dištantnou intertextovosťou“, tematicky sa 
vzťahujúci a nadväzujúci na texty publikované vo vzdialenejšom časovom 
horizonte. 
63 Takými sú napríklad komentáre v rubrike Филантропия v denníku 
Независимая газета. 
64 V ruskej žánrovej teórii sa špeciálne oddeľuje komentár (комментарий) 
a tzv. analytická korešpondencia (аналитическая корреспонденция). Zatiaľ 
čo funkciou korešpondencie je vysvetľovať okolnosti určitej udalosti, určovať 
jej príčiny, význam a prognózovať jej ďalší vývoj, funkciou komentára je tieto 
udalosti hodnotiť (Tertyčnyj, 2000). Nakoľko každé hodnotenie vychádza 
zo znalosti určitého javu, teda i znalosti okolností jeho vzniku, priebehu 
a významu, považujeme toto delenie za zbytočné a dané pojmy za synonymné. 
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pre konkrétnu prácu“ (Mistrík, 1989, s. 472). V dnešnej ruskej 
tlači sa s úvodníkom ako takým, t. j. textom organizujúcim 
priebeh spoločenského života, nestretávame takmer vôbec. Jeho 
vlastnosti čiastočne prebral editorial a stĺpček. Editorial 
predstavuje najčastejšie stručný komentár vyjadrujúci pozíciu 
redakcie k určitej udalosti; stĺpček je pravidelný komentár 
najčastejšie prominentného (známeho) publicistu.  

Glosa a karikatúra stoja na rozmedzí analytických 
a umeleckých žánrov. Glosa predstavuje maximálne stručný 
komentár k určitému javu, predmetom glosovania sa stávajú 
najrozmanitejšie neduhy spoločnosti. J. Mistrík hovorí o troch 
druhoch glosy: pozitívnej, kritickej a polemickej (c.d., s. 473). 
V tlači je najrozšírenejšia kritická glosa, ironicky komentujúca 
výroky alebo skutky politikov. Karikatúra je zámerná modifikácia 
javu s úmyslom retušovať alebo hyperbolizovať niektoré 
jednotlivosti, alebo jedinú časť javu. 

V mnohých prácach (napr. Novinárske, 1973, s. 91 – 101; 
Tertyčnyj, 2000; Balychinová, 2003; Ruß-Mohl – Bakičová, 2005, 
s. 61) sa ako analytické publicistické žánre charakterizujú 
i recenzia a kritika (negatívna recenzia), ktoré predstavujú 
prechod medzi publicistickým a vedeckým žánrom. Ich 
prvoradým cieľom je priblížiť publiku nové umelecké a vedecké 
diela (knihy, hudbu, filmy, programy). V recenzii sa autor snaží 
nielen poskytnúť určité informácie o recenzovanom diele, 
ale predovšetkým vyjadriť svoj vzťah k nemu ako celku i k jeho 
jednotlivým komponentom (napr., k faktom v odbornom diele), 
oceniť jeho kvality. My recenziu i kritiku s ohľadom na ich 
charakter považujeme za popularizátorský žáner náučného štýlu. 
Rovnako k náučnému štýlu zaraďujeme i analytickú stať (статья), 
ktorú vzhľadom na tému spracovania – politická a sociálna realita 
– a umiestnenie na stránkach tlače niektorí teoretici tiež definujú 
ako žáner publicistiky (napr. Rozentaľ, 1987, s. 47; Tertyčnyj, 
2000).  
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Beletristické modely 
 

Výrazovo najzložitejšími sú umelecko-publicistické žánre, 
zamerané v menšej miere (v porovnaní s predchádzajúcimi 
modelmi) na informovanie, v prospech výraznejšej orientácie 
predovšetkým na estetické a emočné pôsobenie na adresáta. 
Okrem obsahu svojráznu estetickú úlohu zohráva aj ich forma, t. j. 
jazykové (obraznosť, expresívnosť jazykových jednotiek) 
i vizuálne (grafické) spracovanie.  

Významné miesto medzi beletristickými žánrami zaujíma črta 
(очерк), chápaná často ako umelecký variant reportáže. Na 
rozdiel od klasickej reportáže, črta nielen hlbšie (analytickejšie) 
informuje o konkrétnych faktoch, ale ich i umeleckým spôsobom 
zovšeobecňuje, interpretuje – estetická funkcia je tu dominantná. 
Autor sústreďuje značnú pozornosť na svoje vnútro, city a pocity, 
ako i na emocionálne prežívanie ostatných účastníkov opisovanej 
udalosti. Ako konštatuje G. J. Solganik (1997), črta je 
najsubjektívnejším žánrom publicistiky vôbec: „"Авторское я" 
очерка несет в себе глубокое содержание, выполняет 
большую психологическую нагрузку, определяет стиль и 
тональность произведения“. V rámci tematického zamerania sa 
rozlišujú rôzne druhy čŕt – najčastejšie: portrétna, problémová 
(Balychinová, 2003), ale i cestopisná (Tertyčnyj, 2000), 
zahraničná, vojenská a i. (Rozentaľ, 1987). Predmetom portrétnej 
črty je zaujímavá osobnosť, ktorú sa autor snaží ukázať v jeho 
osobitosti, alebo ako individualitu, ktorá reprezentuje seba 
i kolektívne vlastnosti iných. Autor odhaľuje charakter svojho 
hrdinu v netriviálnej situácii, v ktorej sa naplno môžu prejaviť ním 
uznávané hodnoty, zmysel jeho života. Portrétna črta je 
konštruovaná buď chronologicky alebo esejisticky (voľne). 
V centre pozornosti problémovej črty je určitá komplikovaná 
situácia, ktorú sleduje autor. Svojou logickou konštrukciou sa 
pripodobňuje k analytickým žánrom, nakoľko sa zameriava na 
objasnenie príčin a následkov opisovanej situácie, odhalenie jej 
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vývoja. Pritom sa do popredia dostávajú rôzne psychické 
prežívania ako hrdinov črty, tak i autora.  

V 90. rokoch črta prakticky vymizla zo stránok novín, a i dnes 
sa v tlači nachádza (ako nakoniec všetky beletristické žánre) 
sporadicky a v zmenenej forme. Súčasná črta je dokumentárnejšia 
a psychologická stránka je potlačená; črta prechádza na pozíciu 
analytických žánrov. Podľa O. S. Kretininovej (2003) je 
najfrekventovanejšou formou črty v dnešnej tlači riport 
(зарисовкa)65. Riport definuje ako „показ отдельных событий, 
картин действительности, серии фактов, связанных с 
какими-то явлениями и конкретными людьми. При этом 
события ограничены узкими временными рамками, а автор 
является непосредственным участником описываемого 
события (c.d., s. 200).  

Ďalším ustupujúcim beletristickým žánrom, ktorý bol 
v minulosti značne populárny, je fejtón. Svojou podstatou ide 
o satirický žáner, ktorého cieľom je zosmiešnenie rozmanitých 
neduhov, negatívnych javov v spoločnosti. Fejtón vychádza 
z reálnych udalostí a javov, ku ktorým autor v satirickej forme 
vyjadruje svoje stanovisko. Satira podmieňuje i použité výrazové 
prostriedky, zamerané na vyvolanie požadovanej reakcie adresáta 
– takých ako hyperbola, kalambúr, štýlový kontrast a i. Typovo 
blízky fejtónu je pamflet, ktorý je zameraný nie na pranierovanie 
konkrétneho javu, ale na satiru osoby, hrdinu, ktorý je nositeľom 
nebezpečného spoločenského „zla“.  

 

                                                 
65 J. Mistrík riport priraďuje k spravodajským žánrom (Mistrík, 1989, s. 470). 



 

Záver 

 

Na začiatku tretieho tisícročia sa do popredia dostávajú 
pragmaticky orientované lingvistické výskumy zamerané na 
používanie jazyka v konkrétnych existenčných situáciách. 
Vzhľadom na úlohu, ktorú v dnešnej dobe zohrávajú masmédiá 
a ich vplyv na jazykové správanie sa spoločnosti, sa značná časť 
takto orientovaných výskumov sústredila práve na sféru 
publicistiky. I táto monografia sa pokúša sledovať vybrané 
lingvistické a extralingvistické faktory, ktoré kooperujú pri tvorbe 
publicistického textu.  

Svoju pozornosť venujeme stručnému náčrtu vývoja ruskej 
periodickej tlače na pozadí spoločenských a politických procesov 
od 18. storočia až po súčasnosť, ako i otázkam výskumu 
publicistiky, najmä v prácach ruských, slovenských a českých, ale 
i ďalších zahraničných lingvistov, ktorí postupne poodhaľovali 
rôznorodosť, zložitosť a mnohoaspektovosť problémov spojených 
s charakterom publicistického textu a jeho jazykovým stvárnením. 
Výraznejšie sa pozastavujeme pri koncepcii G. O. Vinokura, ktorý 
na základe špecifiky kultúrnej situácie, ktorá sprevádza 
a podmieňuje vznik a existenciu tlače už na začiatku 20. rokov 
minulého storočia vo svojej charakteristike „jazyka novín“ 
formuluje tézu o dominancii syntaktických konštrukcií v jazyku 
novín a tézu o komplexnej šablónovitosti všetkých jazykových 
prostriedkov využívaných v tlači. Rozvoj ruskej (resp. sovietskej) 
lingvistiky, a s tým spojený i zvýšený záujem o publicistiku 
z lingvistického hľadiska, zaznamenávame až od polovice 
60. rokov, kedy v kontexte teórie funkčnej štylistiky dochádza 
k špecifikácii diferenciačných príznakov publicistiky ako 
samostatného štýlu. V rovnakom období dochádza ku 
konštituovaniu „publicistického štýlu“ aj v českej a slovenskej 
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lingvistike. V súčasnosti v lingvistickom výskume pozorujeme 
rozsiahlejšiu diferenciáciu prístupov k skúmanému javu, pričom 
najperspektívnejším z hľadiska komplexného výskumu sa popri 
klasickom funkčno-štylistickom prístupe javí textovo-diskurzívny 
prístup, motivovaný textolingvisticky a komunikativisticky 
orientovanými teóriami. 

Stanovujeme základné parametre publicistiky a publicistického 
textu. Publicistiku definujeme, v súlade s ruskou tradíciou, ako 
typ textov, ktoré sú zamerané na sprostredkovanie a odhaľovanie 
aktuálnej objektívnej (i subjektívnej) reality vo všetkých jej 
podobách a sú spojené spoločnými funkciami a vlastnosťami 
v rámci systému komunikácie. Publicistika vystupuje, popri 
reklame a public relations, ako jeden z obsahovo-funkčných 
variantov masovej komunikácie. Medzi základné integračné 
faktory masovokomunikačného procesu, ktoré tvoria jeho 
podstatu a podmieňujú jeho charakteristiku, začleňujeme 
sprostredkovanosť komunikácie technickými kanálmi, sociálnu 
orientáciu sprostredkúvanej informácie, masový, kolektívny 
charakter adresáta i adresanta, profesionálnu organizovanosť 
komunikačného aktu s relatívne stabilným asymetrickým 
rozdelením komunikačných rolí, verejnosť vzájomného 
pôsobenia, prítomnosť oslabenej a prevažne oddialenej 
(priestorovo i časovo) spätnej väzby, jazykovú podstatu 
masovokomunikačného procesu a sprostredkovanie súčinnosti 
adresanta a adreáta textami rôznorodej semiotickej štruktúry. 
Extralingvistické determinanty komunikačného procesu 
podmieňujú aj výber používaných výrazových prostriedkov – 
vytvárajú akúsi abstraktnú matricu, funkčný model verbálneho 
správania sa, ktorý sa špecifikoval pre daný druh komunikácie 
a slúži ako podklad (hotové súbory v našom jazykovom vedomí), 
vzor použiteľný v rovnakých alebo podobných komunikačných 
situáciách. Všeobecný obsahovo-funkčný model publicistickej 
komunikácie stotožňujeme v našej práci s publicistickým 
funkčným štýlom; v súlade s tradíciou používame termín 
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„publicistický štýl“ ako najvšeobecnejší pojem postihujúci súbor 
jazykových i mimojazykových vlastností funkčne podmieneného 
textu (komunikátu), v rámci ktorého môže dochádzať 
k detailnejšej štylistickej diferenciácii podľa konkrétnej 
komunikačnej situácie. Základným štýlovým determinantom 
publicistickej komunikácie je východiskový zámer, podstatu 
ktorého tvorí koexistencia dvoch protikladných funkcií – 
informačnej a pôsobiaco-hodnotiacej; tieto určujú tak invariantné 
štýlové charakteristiky, ako aj konkrétne jazykové stvárnenie 
prejavu. Uvedené funkcie podmieňujú i základný konštrukčný 
príznak publicistického štýlu – striedanie expresie a štandardu. Na 
diferencované uplatňovanie základných funkcií reaguje pohyb 
jednotlivých vlastností štýlu na osi subjektívnosť (expresívnosť) – 
objektívnosť. Uplatnenie informačnej funkcie v publicistických 
textoch sa prejavuje v takých vlastnostiach ako sú vecnosť, 
faktografickosť, pojmovosť, explicitnosť, neutrálnosť 
a objektívnosť. Pôsobiace zameranie nachádza svoj odraz 
v presvedčivosti, pútavosti, sugestívnosti, subjektívnosti, 
emocionálnosti, tonálnosti, živosti. Na ich priesečníku stoja 
všeobecné vlastnosti publicistického prejavu: aktualizovanosť, 
variabilnosť, koncíznosť (súdržnosť), stručnosť, hutnosť 
(zhustenosť) a zrozumiteľnosť.  

Produktom publicistickej komunikácie je publicistický text, 
ako nositeľ operatívnej informácie. Publicistický text súčasne 
predstavuje i prostriedok, vďaka ktorému sa komunikácia môže 
uskutočniť – predstavuje priestor, v ktorom dochádza ku kontaktu 
masového adresáta s masovým adresantom. 

Publicistický text predstavuje systém prvkov rôzneho stupňa 
zložitosti a komplexnosti, funkčne spojených do štruktúry 
spoločnou koncepciou, je „zhmotnením“ konkrétneho obsahu 
do formy, ktorú autor myšlienkového obsahu považuje za 
najvhodnejšiu vzhľadom na svoj komunikatívny zámer, na cieľ 
komunikácie. Autorský zámer (intencia) podmieňuje vlastnosti 
konkrétneho publicistického prejavu, a tým i výber výrazových 
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prostriedkov zo všeobecnej paradigmy štýlového modelu. 
Zovšeobecnením zámerových variantov s formálnou (jazykovou 
a kompozičnou; čiastočne i obsahovou) stránkou konkrétnych 
textov sa sformoval rozvitý systém typových textových modelov 
(textových vzorcov), publicistických žánrov.  

Žáner definujeme ako invariantný model štruktúrno-
kompozičnej a jazykovej organizácie textov podmienený 
extralingvistickými faktormi komunikácie, komunikačnou 
situáciou, ako súbor pravidiel, ktorými sa riadi proces tvorby 
(a čiastočne i recepcie) konkrétneho textu. Poznanie žánrového 
systému je súčasťou komunikačnej kompetencie konkrétneho 
jazykového spoločenstva, kompetencie, ktorú si osvojuje jedinec 
v procese svojej socializácie. Systém žánrov predstavuje 
v synchrónnom priereze relatívne ustálený, ale pritom variabilný 
systém – nielen určuje základné charakteristiky textu, ale súčasne 
vytvára priestor pre uplatnenie individuálnej kreativity autora. 
V ostatnom období došlo v publicistickom žánrovom priestore 
k určitým kvalitatívnym a kvantitatívnym zmenám, nemyslíme si 
však, že tieto zmeny výraznejšie ovplyvnili podstatu tradičnej 
štýlovej klasifikácie.  

Konkrétny publicistický text, ako ucelene organizovaná 
postupnosť jazykových jednotiek, ktorá slúži na zachovanie 
a prenos zmyslu a vystupuje ako kontaktný prvok v procese 
komunikácie, môžeme charakterizovať z hľadiska jeho statickej 
(text ako produkt) i dynamickej stránky (text v komunikácii). 
Statická rovina textu sa prejavuje v jeho primárnej funkcii – 
fixovania a zachovania objektívnej podstaty textu. Základnou 
osobitosťou dynamickej stránky textu je jeho schopnosť byť 
rovnocenným účastníkom komunikácie, schopnosť vstupovať do 
vzájomných vzťahov s inými zložkami komunikačného procesu, 
predovšetkým s adresantom, adresátom, kontextom a ďalšími 
textami, t. j. jeho diskurzívnosť.  
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Predkladaná monografia si nenárokuje na komplexnosť, ale 
chce byť skromným príspevkom k rozpracovaniu problematiky 
publicistického textu v slovenskej rusistickej spisbe. Budeme radi, 
ak si táto práca nájde svojho čitateľa nielen v úzkom kruhu 
odborníkov, ale i medzi študentmi ruskej a slovanskej filológie, 
ako i žurnalistiky. 

 





 

Резюме 

 

Русская публицистика 

(история, стиль) 
 

В начале третьего тысячелетия на первый план выходят 
лингвистические исследования, прагматично ориентирован-
ные на использование языка в конкретных экзистенциальных 
ситуациях. Учитывая значение, которое имеют средства 
массовой информации сегодня, и их влияние на языковое 
поведение общества, значительная часть научных трудов 
сосредоточивается именно на области журналистики. Также 
предлагаемая монография старается рассмотреть 
определенные лингвистические и экстралингвистические 
факторы, которые играют значительную роль при 
возникновении и разработке публицистического текста. 

Свое внимание уделяем истории развития русской 
периодики на фоне социальных и политических процессов, 
а также вопросам исследования журналистики, особенно 
в работах русских, словацких, чешских и других зарубежных 
лингвистов, которые постепенно раскрывали разнообразие, 
сложность и многоаспектность проблем, связанных 
с природой журналистского текста и его языковым 
воплощением. Более внимательно останавливаемся на 
концепции Г. О. Винокура, который на основе конкретной 
культурной ситуации, сопровождающей создание 
и существование прессы, уже в начале 20-х годов прошлого 
века в своей характеристике "языка газеты" сформулировал 
тезисы о доминировании синтаксических структур в языке 
газеты и о комплексной шаблонности всех языковых единиц, 
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используемых в печати. Развитие русской (точнее советской) 
лингвистики и связанный с этим повышенный интерес 
к журналистике с лингвистической точки зрения замечаем 
с середины 60-х годов ХХ века, когда в контексте теории 
функциональной стилистики определяются отличительные 
свойства публицистики как самостоятельного стиля. В то же 
время начинает выделяться "публицистический стиль" также 
в чешской и словацкой стилистических теориях. В настоящее 
время в лингвистических исследованиях наблюдаем 
значительную дифференциацию в подходах к этому явлению; 
самый высокий потенциал в плане комплексных 
исследований (в дополнение к классическому функцио-
нально-стилистическому подходу) представляет собой 
текстово-дискурсивный подход, мотивированный лингвисти-
ческими теориями текста и коммуникации. 

 В следующей части сосредоточиваемся на основных 
параметрах публицистики и публицистического текста. 
Публицистику определяем, в соответствии с русской 
традицией, как своеобразный род текстов, предназначенных 
для обнаружения и обнародования актуальной объективной 
(одновременно и субъективной) реальности во всех ее 
формах, которые объединены общностью функций и свойств 
в рамках системы коммуникации. Публицистика выступает, 
в дополнение к рекламе и паблик рилейшнз, в качестве 
содержательно-функционального варианта массовой ком-
муникации. Среди основных интеграционных факторов 
процесса массовой коммуникации, которые составляют его 
суть и определяют его характеристики, мы выделяем: 
опосредствование общения техническими каналами связи, 
социальную значимость информации, коллективный характер 
адресата и адресанта, профессиональную организацию 
коммуникативного акта с относительно стабильным 
асимметричным распределением коммуникативных ролей, 
общественный характер взаимодействия, наличие 
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ослабленной и отдаленной (в пространстве и во времени) 
обратной связи, языковой характер процесса коммуникации 
и посредничество текстов разнообразной семиотической 
структуры при взаимодействии коммуникаторов. 

 Экстралингвистические детерминанты процесса общения 
определяют подбор средств выражения – создают своего рода 
абстрактные матрицы, функциональную модель речевого 
поведения, предназначенную для данного типа ком-
муникации, которая служит в качестве основы (как готовые 
языковые файлы в нашем сознании), образца для подражания 
в аналогичных коммуникативных ситуациях. Самую общую 
содержательно-функциональную модель публицистической 
коммуникации отождествляем с "публицистическим стилем", 
который понимаем как общее понятие, охватывающее 
совокупность языковых и паралингвистических свойств 
функционально обусловленного текста (дискурса), в рамках 
которого может происходить дальнейшая стилистическая 
дифференциация в зависимости от конкретной коммуни-
кативной ситуации. Основным стилевым опреде-лителем 
публицистической коммуникации является исходное 
намерение автора, суть которого представляет сосущество-
вание двух противоположных функций – информационной и 
воздействующей: они определяют не только инвариантные 
стилевые характеристики, но и конкретное языковое 
воплощение текста. Функции текста обусловливают 
и основной конструктивный признак публицистического 
стиля – чередование экспрессии и стандарта. На 
дифференцированное применение основных функций 
реагирует вариативность определенных свойств стиля на оси 
субъективность (экспрессивность) – объективность. 
Преобладание информационного начала в журналистских 
текстах отражено в таких свойствах, как точность, 
фактографичность, использование терминов, эксплицитность, 
нейтральность и объективность. Акцент на функции 
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воздействия проявляется в стремлении быть убедительным, 
в богатых апелляциях, суггестивности, субъективности, 
эмоциональности, тональности. На перекрестке обеих 
функций сталкиваются общие характеристики публицистиче-
ского дискурса: актуальность, вариантность, сжатость, 
краткость, компактность и понятность. 

Продуктом публицистической коммуникации является 
текст как носитель оперативной информации. Публицисти-
ческий текст одновременно представляет и средство, с помо-
щью которого может происходить процесс общения – 
пространство, на котором происходит контакт коллективного 
адресата с коллективным адресантом.  

Публицистический текст представляет собой систему 
элементов различной степени сложности и комплексности, 
функционально связанных в структуру общей концепцией, 
является материализацией конкретного содержания в форме, 
которую автор (в силу своего коммуникативного намерения) 
считает наиболее соответствующей цели коммуникации. 
Авторский умысел (намерение) определяет специфику 
публицистического текста, и, следовательно, выбор средств 
выражения из общей парадигмы стилевой модели. 
Обобщением интенционных альтернатив с формальной 
(языковой и композиционной, частично и содержательной) 
стороной конкретных текстов сформировалась развитая 
система типовых моделей текста (схем) – журналистских 
жанров. 

Исходя из вышеуказанного, жанр определяем как 
инвариантную модель структурно-композиционной и языко-
вой организации текстов, обусловленную экстралингвис-
тическими факторами коммуникации, коммуникационной 
ситуацией, как набор правил, регулирующих процесс 
создания (а отчасти и приема) конкретного текста. Знание 
жанровой системы является частью коммуникационной 
компетенции конкретного языкового сообщества, которую 
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человек приобретает в процессе своей социализации. Система 
жанров в синхронном срезе представляется относительно 
стабильной, но все же вариабельной – она не только 
определяет основные качества текста, но и создает воз-
можность для применения индивидуальной креативности 
автора. В последнее время в пространстве публицистических 
жанров произошли определенные качественные 
и количественные сдвиги, но мы не думаем, что эти 
изменения значительно повлияли на сущность традиционной 
стилевой классификации. 

Конкретный публицистический текст, как целостно 
организованную последовательность языковых единиц, 
которая предназначена для сохранения и передачи смысла и 
действует в качестве соединительного звена в процессе 
общения, можно охарактеризовать с точки зрения его 
статической (текст как продукт) и динамической (текст 
в коммуникации) стороны. Статическая плоскость отражается 
в его основной функции: установления и сохранения 
объектной сущности текста. Особенностью динамической 
стороны является способность текста быть равноправным 
участником коммуникации, способность вступать в отноше-
ния с другими компонентами процесса коммуникации, 
особенно с адресантом, адресатом, контекстом и другими 
текстами. 

Настоящая монография не претендует на полноту изло-
жения, но стремится стать скромным вкладом в изучение 
проблемы публицистических текстов в словацкой русистике. 

 





 

Summary 

 
Russian Journalism 
(history, style) 
 

Pragmatically oriented linguistic research focused on the use of 
language in concrete existential situations becomes more 
important at the beginning of the third millennium. Given the role 
that mass media play today and their influence on the language 
behavior of a community, a significant portion of thus oriented 
research has focused precisely on journalism. This monograph 
attempts to monitor selected both extralinguistic and linguistic 
factors, which cooperate in developing a journalistic text. 

Our attention is aimed at outlining Russian periodicals 
development on the background of both social and political 
processes from the 18th century to the present, as well as issues of 
journalism research, especially in the works of Russian, Slovak, 
Czech and other foreign linguists, who gradually uncovered 
diversity, complexity and multy aspects of problems associated 
with the nature of journalistic text and its linguistic expression. 
We study more significantly the concept of G. O. Vinokur who on 
the basis of specific cultural situation formulated already in the 
early 20´s of the last century the arguments about the dominance 
of syntactic structures in newspaper language and the thesis about 
complex stereotypical approach towards all language resources 
used in press. Evolution of Russian (or Soviet) linguistics as well 
as the associated increased interest in journalism from the 
linguistic point of view can be pursued only since the mid-60´s, 
when in the context of the theory of functional stylistics there is a 
specification of differentiating symptoms of journalism as an 
independent style. At the same time "journalistic style" is 
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constituted also in the Czech and Slovak linguistics. Within the 
current linguistic research we see a greater differentiation of 
approaches to the phenomenon, while textual-discoursive 
approach (along with  the classical functional-stylistic approach) 
seems to have the highest potential from the point of view of a 
complex research since it is motivated by text-linguistic and 
communication oriented theories. 

We specify the basic parameters of journalism and journalistic 
texts. Journalism is defined, in accordance with the Russian 
tradition, as those texts, which are designed to transmit and detect 
the current objective (as well as subjective) reality in all its forms 
and which are connected by common functions and features 
within the communication system. Journalism acts, along with 
advertising and public relations, as one of the content-functional 
variants of mass communication. The basic integrative factors of 
media process, which constitute its core and characteristics, are as 
follows: communication mediated by technical channels; socially 
orientated information; mass (collective) nature of both the 
addressee and sender; professional structure of the communicative 
act with a relatively stable asymmetric division of communication 
roles; public interaction; the presence of attenuated and usually 
delayed (from the perspective of both space and time) feedback; 
language nature of mass mediation process and both the addressee 
and sender interaction arranged by texts of diverse semiotic 
structure. The choice of the means of expression is conditioned by 
extralinguistic determinants of the communication process – they 
create a kind of abstract matrix, a functional model of verbal 
behavior, which is specified for the certain type of communication 
and serves as a basis, a model (ready-made files in our language 
consciousness) that can be used in the same or similar 
communication situations. General content-functional model of 
journalistic communication is identified in the frames of our work 
with the functional style. In accordance with tradition we use the 
term "journalistic style" as the most general term involving the 
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collection of both language and extra-language attributes of 
functionally determined text, in which there may be more detailed 
stylistic differentiation depending on the particular 
communication situation. Initial intention becomes the basic style 
determinant of journalistic communication. The substance of the 
initial intention is formed by the coexistence of two contradictory 
functions – the informative and the evaluative one. These 
functions determine the invariant style features as well as specific 
language rendering. The provided features qualify also the basic 
design attribute of journalistic style - alternating of expression and 
standard. The movement of individual style features (on the axis 
of subjectivity/ expressivity – objectivity) responds to 
differentiated application of the basic functions. Information 
function in journalistic texts is reflected in such features as 
relevance, factography, chronology, explicitness, neutrality and 
objectivity. Active focus is reflected in compelling, rich appeal, 
suggestiveness, subjectivity, emotions,  tonality, vibrancy. At their 
intersection we can observe the general characteristics of a 
journalistic expression: actuality, variability, cohesion, brevity, 
compactness (succinctness) and clarity. 

The product of this communication is journalistic text - a 
bearer of operational information. Journalistic text represents at 
the same time the means through which the communication can 
take place – it represents an area where the contact of the mass 
sender and mass addressee happens. 

Journalistic text is the system of elements of varying 
complexity degrees functionally related to the structure by 
common concept, such text is a "materialization" of a particular 
content into a form that the author of  thought content finds the 
most appropriate for its communication intention, for the aim of 
communication. Authorial intention determines the specific 
characteristics of journalistic expression and thus it also 
determines the choice of means of expression from the general 
paradigm of the model of style. By generalizing the intentional 
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alternatives with the formal side of specific texts the system of 
text patterns (journalistic genres) was formed.  

Genre is defined as an invariant model of structure-
compositional and language organization of texts qualified by 
extralinguistic factors of communication, communication 
situation, as a set of rules governing the process of a particular 
text creation (as well as text reception, partly). The genre system 
knowledge becomes a part of the communication competence of a 
particular language community, that is the competence which is 
acquired by an individual in the course of his socialization. The 
system of genres represents in a synchronous cross-section a 
relatively stable, but still flexible system – it does not only define 
the basic characteristics of the text, but it also creates the room for 
applying the author´s individual creativity. In recent years the 
system of journalistic genres has seen both qualitative and 
quantitative changes, but we do not think that these changes have 
significantly affected the core of traditional style classification. 

Specific journalistic text, organized as a coherent sequence of 
language units which is to preserve and transmit meaning and acts 
as a focal element in the process of communication, can be 
characterized in terms of its static (text as the product) and 
dynamic (text within communication) side. Static aspect is 
reflected in its primary function - fixing and maintaining objective 
nature of the text. The basic particularity of a dynamic aspect of 
the text is its ability to be an equal participant of communication, 
ability to enter into relations with other components of the 
communication process, especially with sender, addressee, context 
and other texts, i.e. its  discoursivity. 
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