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PRECEDENTNÉ FENOMÉNY V RUSKEJ REKLAMNEJ TLAČI 

Alžbeta VIROSTKOVÁ 

Abstrakt 

Precedentné texty vchádzajú do fondu „fónových vedomostí“ (t. j. vedomostí, ktoré sú uložené na základe 
získaného obzoru či skúsenosti z pozadia kultúry), do fondu historickej pamäti národa. Národno-kultúrna 
pamäť predstavuje základňu v uchovaní národného uvedomenia. Je to „studnica vedomostí, emócií, faktov, 
odkiaľ my z nášho každodenného života čerpáme údaje, ktorými odpovedáme na existenčné otázky: kto 
vôbec sme, odkiaľ sme a kam kráčame; čím zo svojej minulosti i prítomnosti sa chválime a pred čím sa 
hanbíme; prečo je to tak, a nie inak; a vôbec – prečo to všetko je. Nie je to história v čistej podobe, ale to, 
ako je minulosť predstavovaná v našej súčasnej mysli a ako sa zapisuje do našich poznatkov o súčasnom 
svete“ (Karaulov, 1999, s. 26). 

Kľúčové slová 

precedentné texty – precedentný fenomén – fónové vedomosti – novinové titulky – reklama – ruská denná 
tlač 

 
V modernom svete sa reklama stala neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Re-

klama predstavuje nevyhnutnú podmienku preniknutia tovaru ku kupujúcemu. Propagačné 
pokračovanie musí mať taký tvar, ktorý by priťahoval a zároveň presvedčil potenciálnych 
odberateľov o nevyhnutnosti získavania daného výrobku. Tento cieľ sa dosahuje pomocou – 
reklamy, ktorá v danom kontexte je jediným spôsobom postupu výrobku (alebo výkonu) 
k spotrebiteľovi. Sociálno-politické zmeny v ruskej spoločnosti, vývoj trhových vzťahov 
podmieňujú zvýšenú pozornosť smerom k reklame. Štúdium jazykového a rečového objektu 
fungovania a taktiež zvýšenia záujmu k pragmatickej stránke jazyka tiež diktujú nutnosť 
štúdia súčasných textov, ku ktorým možno priradiť reklamné texty. V poslednom čase sa 
výskumami reklamných textov zaoberajú jazykovedné disciplíny: lingvoštylistika, psycho-
lingvistika, teória komunikácie, funkčná štylistika, sociolingvistika, rétorika, teória rečo-
vých aktov, semiotika atď. Medzi ruských bádateľov, ktorí sa zaoberajú týmito otázkami, 
patria Ajzenberg (2001), Alieva (1997), Bart (1989), Brovkina (2000), Vaganov (1999), Gri-
dina (2001), Dejjan (2001), Kolomiec (1998), Kochtev (1991), Lazareva (1998), Morozova 
(2001), Ogilvi (2001), Počepcov (1998), Rozental – Kochtev (1981), Tolkunova (1998), Čep-
kina (2001), Funštejn (1998), Šnejder (1994). 

Beriem do úvahy nasledujúce určenie: reklamným nazývame novinové titulky, rozhlas 
i teletext, zlúčené komplexnou komunikatívnou montážou, z ktorej sa splavujú informačné, 
hodnotiace a nabádacie funkcie (Kara-Murza, 2001, s. 166). 

Termín precedentný text bol navrhnutý J. N. Karaulovom v príspevku Úloha precedent-
ných textov v štruktúre a fungovaní jazykovej osobnosti na VII. Medzinárodnom kongrese 
učiteľov ruského jazyka a literatúry v roku 1986. Precedentné texty sa skúmali aj skôr, vy-
stupovali pod rôznymi názvami: „okrídlené slová“, „príslovia“, „porekadlá“ a pod. 
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Karaulov pomenúva precedentnými texty, ktoré sú významné pre tú či onú osobnosť 
v kognitívnom a emocionálnom vzťahu a majú nadosobný charakter, t. j. sú dobre známe 
širokému prostrediu tejto osobnosti, vrátane jej predchodcov a súčasníkov. Karaulov píše: 

„... precedentné texty predstavujú hotové intelektuálno-emocionálne bloky – stereotypy, typy, meradlá na 
porovnávanie, používajú sa ako nástroj urýchľujúci a uľahčujúci uskutočnenie jazykovej osobnosti, pre-
chod z faktologického kontextu mysle do ‚mentálneho‘, možno aj opačne“ (Karaulov, 1986, s. 216). 

Karaulov (1986) tvrdí, že precedentné texty by bolo možné nazvať čítankovými textami, 
lebo: 
a) vystupujú v programe všeobecnovzdelávacej školy; 
b) nik ich neskúmal, všetci hovoriaci ruským jazykom vedia o nich len z počutia alebo si 

o nich čosi prečítajú. 
K precedentným textom ešte z čias stredovekého ruského čitateľa, podľa názoru Karau-

lova, patrila „Alexandria“; na začiatku 19. storočia tento charakter predstavovali ódy M. V. Lo-
monosova a G. R. Deržavina. O súčasnom ruskom čitateľovi nemožno povedať, že uvedené 
precedentné texty preňho stratili svoj význam, lebo v mnohých prípadoch sa obracajú k úplne 
odlišným „precedentom“ (Karaulov, 1986, s. 217). 

G. G. Slyškin (1999) definíciu precedentných textov rozširuje. Podľa jeho názoru možno 
hovoriť 1. o textoch precedentných pre úzky okruh ľudí, pre malú sociálnu skupinu (rodin-
ný precedentný text, precedentný text skupiny študentov a pod.); 2. o textoch, ktoré bývajú 
precedentnými iba na krátke obdobie; sú známe aj predchodcom konkrétnej jazykovej 
osobnosti, vychádzajúcej zo svojho použitia, skôr ako sa zmení generácia nositeľov jazyka 
(napríklad anekdota). Okrem toho disponujú tieto texty v období svojej precedentnosti dô-
ležitým významom a tie, ktoré sa zakladajú na reminiscencii, sa často používajú v diskurze 
úseku daného obdobia (Slyškin, 1999, s. 28). 

E. A. Zemskaja (1996) sa domnieva, že precedentné texty môžu byť nazvané aj ako texty 
v pôvodnom tvare (citácia), rovnako ako v transformovanom tvare (kvázi-citácia), keďže sú 
veľmi dobre známe širokému okruhu ľudí a disponujú vlastnosťami opakovania v rôznych 
textoch (Zemskaja, 1996, s. 157). 

Analýza danej literatúry, skúmajúca javy precedentnosti, ukázala, že v prácach ruských 
autorov (J. N. Karaulov, J. A. Sorokin, J. E. Prochorov, V. G. Kostomarov, A. E. Suprun, I. M. Mi-
chaleva, N. D. Burvikova, V. V. Vorobjov) sa stretávame s pojmami „precedentný text“, 
„precedentná výpoveď“, „textová reminiscencia“, „precedentná textová reminiscencia“, „lo-
goepistéma“ a „lingvokulturéma“. Podľa nášho názoru ide o synonymá na rôznom stupni – 
v rámci hierarchie. Kľúčovým slovom v danom prípade je slovo „precedentný“, ktoré autori 
chápu a traktujú približne rovnako. Rozdiel je predovšetkým v analyzovaných fenoménoch 
a v „stupni“ (v iných termínoch – „hĺbky“) precedentnosti. J. E. Prochorov (1996), hovoriac 
o precedentných textoch, ponúka množstvo detailov daného pojmu: 
– precedentné texty patria do jazykovej kultúry daného etnika, ich používanie je spojené 

s realizáciou situácií jazykového styku v dostatočne stereotypnej forme, štandardnej pre 
danú kultúru. Práve v tomto prípade prináležia do pragmatikonu niektorej z etnokultúr-
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nych – jazykových osobností. Precedentný text môže byť použitý v rečovom styku tak, 
ako chápeme jeho analogickú prítomnosť jazykového používateľa; 

– keď sám text vchádza do pragmatikonu osobnosti, súhrn osobných činnostno-komu-
nikačných potrieb a jeho používanie v reči je spojené s lingvokognitívnou úrovňou, t. j. so 
systémom poznania o svete i obraze sveta, ktoré sa realizuje v danej etnokultúre; 

– odkaz na precedentné texty má svoju pragmatickú orientáciu, odhaľuje vlastnosti jazy-
kovej osobnosti, jej ciele, motívy a pokyny, ako aj lingvokognitívnu, situačnú intencio-
nálnosť; realizácia sa napája na osobnosť rečového styku danej kultúry v danom jazyku“ 
(Prochorov, 1996, s. 155 – 156). 
V. V. Krasnych, D. B. Gudkov a iní (Krasnych, 1998; Gudkov, 1999) zavádzajú pojem 

precedentný fenomén, ktorý spája rozličné javy precedentnosti. Precedentné fenomény mô-
žu byť verbálne aj neverbálne: k prvej skupine patria najrozmanitejšie texty ako produkty 
rečovo-kognitívnej činnosti; k druhej skupine diela umenia, sochy, architektúra, hudobné 
diela... 

K verbálnym precedentným fenoménom patria precedentné meno a precedentná výpo-
veď; k verbalizačným precedentným fenoménom, t. j. k fenoménom patriacim k verbalizá-
cii, precedentný text, precedentná situácia. 

Precedentné fenomény V. V. Krasnych a D. B. Gudkov spájajú s takými pojmami ako 
kognitívny priestor, kognitívna báza, kognitívne štruktúry. 

Podľa názoru V. V. Krasnych (2002, s. 50 – 58) precedentné texty môžu byť: 
– sociálno-precedentné, 
– národno-precedentné, 
– univerzálno-precedentné. 

1. Sociálno-precedentné fenomény, známe ľubovoľnému predstaviteľovi strednej či inej 
vrstvy (sociálnej, profesionálnej, konfesionálnej, generačnej), vchádzajú do kolektívneho 
kognitívneho priestoru, t. j. ide o fenomény, ktoré nemusia závisieť od národnej kultúry a sú 
spoločné napr. pre všetkých moslimov (konfesionálny) alebo pre lekárov (profesionálny). 

2. Národno-precedentné fenomény, známe ľubovoľnému predstaviteľovi zo strednej či 
inej národno-lingvo-kultúrnej spoločnosti, vchádzajú do národnej kognitívnej bázy. 

3. Univerzálno-precedentné fenomény sú známe ľubovoľnému predstaviteľovi zo stred-
nej vrstvy homo sapiens a vchádzajú do „univerzálneho kognitívneho priestoru“, predstavu-
jú „univerzálnu“ kognitívnu bázu. Posledný typ má pre dnešok hypotetický charakter 
(Krasnych, 2002, s. 50 – 58). 

Precedentná situácia predstavuje nejakú „ideálnu“, „normálnu“ situáciu, spojenú so súbo-
rom určitých konotácií, diferenčných príznakov, ktoré vchádzajú do kognitívnej bázy 
a označujú precedentnú situáciu. 

Precedentný text je zakončeným produktom rečovo-kognitívnej činnosti, je predikatívnou 
jednotkou, zložitým znakom, sumou komponentov významu, ktorá nezodpovedá jeho zmyslu. 
Precedentný text je dobre známy ľubovoľnému členovi zo strednej vrstvy národno-kultúrnej 
spoločnosti. Obrátenie sa k precedentnému textu sa môže niekoľkokrát obnovovať v procese 
komunikácie prostredníctvom precedentnej výpovede i precedentného mena, ktoré sú s týmto 
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textom spojené. K precedentným textom patria diela umeleckej literatúry (napr. Onegin, Voj-
na a mier), texty piesní, reklama, anekdoty, politické a publicistické texty a pod. 

Precedentné meno je individuálne meno, spojené s dobre známym textom (napr. Pečo-
rin) alebo s precedentnou situáciou (napr. Ivan Susanin). Je to svojím spôsobom zložitý 
znak, pri použití ktorého sa v komunikácii uskutočňuje apelácia nie k denotátu (v inej ter-
minológii – referentu), ale k súhrnu diferenčných príznakov daného precedentného mena. 
Precedentné meno sa skladá z jedného elementu (napr. Lomonosov, Kutuzov) alebo viace-
rých elementov (napr. Kulikovo pole) a označuje jeden pojem. 

Precedentná výpoveď je reprodukčný produkt rečovo-kognitívnej činnosti, zakončená 
jednotka, ktorá môže aj nemusí byť predikatívna. Je to zložitý znak, súhrn komponentových 
významov, ktoré sa nerovnajú zmyslu: posledný je vždy „širší“ v jednoduchej sume vý-
znamov. Do kognitívnej bázy vchádza samotná precedentná výpoveď ako taká a suma jeho 
významov – zmyslov. Precedentná výpoveď sa neraz reprodukuje v reči nositeľov ruského 
mentálno-lingválneho komplexu. K precedentnej výpovedi patria citácie z textov rôzneho 
charakteru (napr. „Čo robiť“), príslovia a podobne. 

Precedentný text i precedentná situácia sa uchovávajú v kognitívnej báze v tvare inva-
riantov osvojenia a môžu byť v prípade nevyhnutnosti „verbalizované“. Môžu byť aktualizo-
vané prostredníctvom verbálnych prostriedkov cez aktiváciu samotného invariantu osvoje-
nia (v tvare krátkeho prerozprávania diela alebo poviedky o udalosti) alebo cez nejaký de-
tail, atribút alebo symbol samotného precedentného fenoménu. 

Spomedzi slovenských rusistov sa touto problematikou zaoberajú J. Sipko, J. Rybák 
a E. Kollárová. J. Sipko používa termín literárne reminiscencie; E. Kollárová a J. Rybák pou-
žívajú termín precedentný text. Podľa názoru J. Rybáka prameňom okrídlených výrazov 
bývajú najsilnejšie pozície textu, ku ktorým patria: názov, motto, začiatok a koniec alebo 
celé dielo. Podľa autora 

„mnohé slová, slovné spojenia, vety, nachádzajúce sa v silných pozíciách – záhlavie, začiatočné frázy, ko-
niec umeleckých diel – vyšli za hranice textu a vnikli do každodenného spôsobu života, doplnili si arzenál 
jazykových aforizmov ako reprodukovaných obrazno-expresívnych jednotiek ruského jazyka“ (Rybák, 
1990, s. 5). 

J. Sipko (1999) poukazuje na jednoznačnú prevahu literárnych reminiscencií v ruskej 
tlači. Etnokultúrne rusizmy z ruskej literatúry predstavujú v slovenskom jazyku zákonitý 
jav. Realizujú sa v prostredí, ktoré možno považovať za typické pre etnopsycholingvistickú 
reprezentáciu niektorých ruských reálií v slovenskom prostredí. Spolu s týmto vyjadrujú 
literárne reminiscencie sociálne archetypy nadobúdajúce interkultúrnu charakteristiku 
(Sipko, 1999, s. 115 – 120). 

Predmetom analýzy sú „precedentné fenomény“ – v abstrakcii od kontextu prostredia 
a v kontexte prostredia. Hlavnú pozornosť venujem verbálnej stránke reklamy v tlači. Re-
klama sa vyskytuje ako špecifický znakový druh komunikácie. Jazykový znak je „opredme-
čenným“ globálnym videním národa a jeho chápania, uvedomenia si v kontexte kultúrnych 
tradícií. Autori N. L. Muschelišvili a A. Šrejder chápu text dvojako: 
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1. Vnímanie získaného textu necháva vo vedomí neverbálne stopy a vedie k adaptácii te-
zauru znalosti príjemcu. Sám text sa pritom vo vedomí recipienta nezachováva, ale sa 
„ničí“ v priebehu apercepcie. 

2. Osvojený text (celkový alebo fragmentárny) ostáva vo vedomí príjemcu, zahŕňa do seba 
vyvolávajúce texty vo forme transformácie alebo priamych citácií ako predmet reflexie 
(Muschelišvili – Šrejder, 1997, s. 86 – 87). Podobne sa text definuje aj v súčasnej ruskej 
lingvistike ako precedentný text. 
Pri skúmaní reklamy ruský autor Pikuleva používa termín „precedentný kultúrny znak“, 

ktorý odráža semiotickú prírodu, súvzťažnosť národno-kultúrnych fónových vedomostí 
a aktívne začlenenie do súčasného komunikačného procesu (Pikuleva, 2003, s. 23). Termín 
„precedentný kultúrny znak“ – hodnotový intelektuálno-emocionálny vzťah znakov rozdiel-
nej prírody (verbálnej i neverbálnej), ktorý je niekoľkokrát používaný v tých alebo iných ak-
toch komunikácie, obsahujúci nadosobnostný charakter, asociujúc sa s faktom kultúry predpí-
saného socia, zachovanej „kultúrnej pamiatky“ o zdroji, autorstve alebo predchádzajúcich kon-
textoch požívania. Interpretácia propagačného materiálu i popisu tých výrazových prostried-
kov, ktoré sa používajú v texte vplyvu, si vyžaduje prácu s pojmami „masové vedomie“, „vše-
dné vedomie“. Nutnosť tohto je podmienená tým, že reklamný text musí zapôsobiť na celé 
auditórium, teda musí využiť verbálne prostriedky apelujúce na tie štruktúry vedomia, ktoré 
sú spoločné pre ľudí žijúcich v danom kultúrnom priestore. Reklama využíva cennosti kultú-
ry, s ktorými sa jednoznačne uvádza do vzťahu propagácie tovaru. Symboly, ovládajúce tradič-
né (uznané v danej spoločnosti) hodnoty, pomáha uskutočniť pragmatický potenciál reklam-
ného oznámenia. „Precedentný fenomén“, ktorý sa používa v „reklamnej tlači“ charakterizuje 
aj mentalitu autora, úroveň (kultúrnu, mentálnu), a tiež psychológiu príjemcu. Ako podklad 
pre výskumy poslúžili publicistické texty 7 vydaní novín: Отдыхай!, Досуг, Аргументы и 
факты, Ва-Банк, Здоровье, Туризм и отдых, Туризм и спорт za posledných 10 rokov. 

Odkaz k „precedentnému textu“ sa uskutočňuje za pomoci „precedentného kultúrneho 
znaku“, ku ktorému, ako sa zdá, patria tri druhy verbálneho „precedentného fenoménu“. 
Preskúmam základný verbálny kultúrny znak, používaný v ruskej tlači „reklamy“. 

1. Precedentné meno – „slovo, slovné spojenie alebo návrh, ktorý slúži pre oddelenie men-
ného objektu z radu podobných, individualizuje a identifikuje daný objekt“ (Lingvistický ency-
klopedický slovník, 1990, s. 473). Ku kultúrnemu znaku – vlastnému menu patria predovšetkým 
precedentné antroponymá (vlastné mena ľudí). Napríklad v reklame cestovnej agentúry Gulliver 
(Ва-Банк, 2002) sa používa meno hlavného hrdinu zo slávneho románu Džonatana Svifta Cesty 
Gullivera („Úprimne váš Gulliver“). V reklame cestovateľskej firmy Muzenidis sa pre názov fir-
my použilo meno historickej osoby z Grécka. V týchto dvoch prípadoch precedentné antropo-
nymá (Gulliver, Muzenidis) majú rovnaké funkcie – funkcie pomenovania výrobku i odoslania 
k invariantu kultúrneho vnímania predpísaných „kultúrnych predmetov“. Podnikatelia (výrob-
covia) aktívne používajú precedentné názvy – ideonymá ako meno na propagáciu objektov. Ná-
zov reklamy vystupuje ako znak – substituent celého textu. Takto propagovaná sieť módy (dám-
skej a pánskej) má názov literárnej rozprávky J. Oleša – „Три толстяка“ („Traja tlsťosi“; Ва-Банк, 
2002). Súčasná reklama používa všetku mnohotvárnosť vlastných precedentných mien. Ako 
kultúrny znak takéhoto typu vyvstávajú mená autorov umeleckých diel, literárnych osôb, bož-
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stiev, historických činiteľov a súčasných známych osôb, názvov čítankových, všeobecne zná-
mych diel umenia. 2. Precedentná výpoveď – výpoveď možno pokladať za „rečový znak, ozna-
čením ktorého je lexikálno-gramaticko-intonačná štruktúra vety. Znamená to, že sa vzťahuje na 
úsek platnosti so všetkými jeho prvkami, charakteristikami, vzťahmi, podmienkami komuniká-
cie atď. (Lingvistický encyklopedický slovník, 1990, s. 90). Sémantika výpovede je spojená nie 
iba s kontextom, situáciou, ale aj s „fónovými vedomosťami“ hovoriacich. Spomedzi precedent-
ných výpovedí treba vyčleniť: citáty, frazeologizmy, príslovia, porekadlá, okrídlené výrazy aj 
ďalšie ustálené rečové vzorce. Bližšie posúdime frazeologizmy. Frazeologizmy – sémantické 
slovné spojenia, ktoré sa neprodukujú podľa zdieľanej zákonitosti voľby a kombinácie slov pri 
organizácii výpovede, obnovujú sa v reči v upevnenom pomere sémantickej štruktúry a určitej 
lexiko-sémantickej stavby (Lingvistický encyklopedický slovník, 1990, s. 559). Práve reproduko-
vateľnosť frazeologizmu, jeho použitie v „hotovom stave“ (pri pevnom rozsahu modifikácie) ako 
prejav stability v reči, dovoľuje nám zaradiť frazeologizmy k precedentným textom (Karaulov, 
1987). Vyskytuje sa názor bádateľov poukazujúcich na to, že frazeologizmy „obsahujú denotát, 
ale za nimi nestojí ani precedentný text, ani precedentná situácia“ (Krasnych, 1997, s. 71), a preto 
nedisponujú „precedentnosťou“ v presnom zmysle slova. Spravidla majú dostatočne zreteľný 
zdroj – tradičnú kultúru (okrajovo textové zdroje) – a odkazujú práve naň. V ekaterinburgskej 
reklame autosalónu na ulici Kosmonautov bol použitý frazeologizmus быть на коне, ktorý má 
výrazný hodnotiaci zmysel. „Byť na koni“ znamená „cítiť sa víťazom, byť si istý“ (Ва-Банк, 
2002). Vychádzajúc z nášho výskumu, v ruskej reklamnej tlači sa najčastejšie používajú verše zo 
známych piesní: piesne z kinofilmov a multifilmov. Ako príklad môžu poslúžiť netransformova-
né citáty z piesní V. Vysockého: „Круче могут быть только горы“ («Лучше гор могут быть 
только горы») – ako spieval V. Vysocký, por.: „Ostré môžu byť iba hory“ (Здоровье, 1998, č. 7), 
A. Galiča: „Когда я вернусь...“ («Когда я вернусь... Ты не смейся, когда я вернусь. Когда 
пробегу, не касаясь земли по февральскому снегу. По еле заметному следу – к теплу и ноч-
легу»), por.: „Kedy sa vrátim...“ (Здоровье, 1999, č. 11). Ďalej ide o piesne z populárnych filmov 
«Цирк», «Карнавальная ночь», «Небесный тихоход»: „В дальнюю дорогу с компанией 
‚Эльдорадо‘“, por. „Na ďalekú cestu so spoločnosťou ‚Eldorado‘ “ (reklama cestovnej agentúry; 
Отдыхай, 1998, č. 10, por. „Пора в путь-дорогу! В дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю 
идем“, autor slov S. Fogelson). Na ilustráciu uvediem ešte zopár príkladov: „С чего начинается 
Турция?“, por.: „Odkiaľ sa začína Turecko?“ (reklama zájazdu; 7 Дней, 1998, č. 6, por.: „С чего 
начинается Родина?“ z kinofilmu „Щит и меч“; autor slov M. Matusovskij); „Думайте сами, 
решайте сами“, por.: „Rozmýšľajte a riešte sami“ (reklama autobusových zájazdov po Európe; 
7 Дней, 1998, č. 10 z kinofilmu „Irónia osudu“ autor slov A. Aronov). Piesne z kresleného filmu 
citujú sa obvykle v transformovanom tvare, spravidla sa nahrádza jedno – dve kľúčové slová, 
dôležité na pochopenie reklamného textu: „Хоть всю Землю обойдешь – лучше цен ты не 
найдешь!“, por.: „Trebárs celý svet obídeš – lepšie ceny nenájdeš!“ (reklama nabitých cestoviek; 
Туризм и спорт, 1999, č. 1, por. „Хоть полсвета обойдешь – лучше дома не найдешь!“ z kres-
leného filmu „Tri prasiatka“). V reklamnej tlači sa dosť často používajú i názvy umeleckých diel. 
Konkrétne, dosť často sa transformujú názvy poviedok E. Hemingwaya „Праздник, который 
всегда с тобой“, por.: „Sviatok, ktorý máš stále“, por.: „Переводчик, который всегда с тобой“ 
(Аргументы и фак-ты, 2000, č. 3). Menej sa v reklamnej tlači používajú prozaické úryvky. Citá-
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ty musia byť dobre známe, lakonické i aforistické a tým vytvoriť potrebný efekt. Na ilustráciu 
uvediem príklad: „В отеле все должно быть прекрасно!“, por.: „V hoteli všetko musí byť su-
per!“ (reklama hotela ALINDA; Туризм и спорт, 1999, č. 2, por.: „В человеке все должно быть 
прекрасно и лицо и одежда и душа и мысли.“; slová z poviedky «Дядя Ваня», A. P. Čechov). 
Obvykle sa používajú perifrázy z Biblie. Najčastejšie sa stretávame z rôznymi transformáciami 
knihy Kazateľa: „Время ехать в отпуск“, por.: „Je čas ísť na dovolenku“ (Туризм и Отдых, 2000, 
č. 3), por.: „Время стать красивой“ (7 Дней, 1999, č. 5), por.: „Всему свое время, и время 
всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время 
вырывать посаженное.“, por.: „Všetko ma svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom. Svoj 
čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať.“ (Starý 
zákon. Kniha Kazateľ 3,1-2). Dosť často sa naskytuje možnosť hovoriť nie iba o využití prece-
dentných verbalizovaných situácii v reklame, ale aj o námetoch. Tak v reklame nápojov 
«Песни» (Piesne) sa odohráva dialóg medzi otcom a synom: 

– Otec, je pravda, že olympijské hry vymysleli Gréci?  
– Neviem, synček, podľa mňa, to je jednoducho „reklama“. 

Je to reklama použitá počas konania olympijských hier v roku 2000 v Sydney, aktualizuje 
vo vedomí recipienta reklám precedentnú situáciu, spojenú so vznikom súťaže. V priebehu 
výskumu vedecká predstava o masovom vedomí i obraze sveta bola spájaná s pojmom „kul-
túrny znak“. Obraz sveta sa popisuje ako fenomén každodenného vedomia, spájajúceho ko-
lektívne predstavy a osobné zmysly. V ňom sa na základe mytologického prehodnotenia 
upevňujú kultúrne hodnoty a sociálne normy, zadáva sa systém orientácie vo svete, opiera-
júci sa nie iba o ideologické základy, ale tiež aj o kultúrno-historické skúsenosti. 

Rozsah precedentných fenoménov používaných v súčasnej reklamnej tlači je teda veľmi 
široký. Ide o precedentné mená a precedentné situácie, precedentné výpovede vrátane bás-
nických a prozaických citátov, názvov umeleckých diel, kinofilmov, prísloví a porekadiel, 
okrídlených výrazov, frazeologizmov, riadkov zo známych piesní, názvov obľúbených pie-
sní, viet z kinofilmov, športových hesiel a biblických výrazov. Využitý precedentný feno-
mén posilňuje pragmatický potenciál reklamy; robí ju jasnejšou a zapamätateľnou. 
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Precedent Phenomena in Russian Advertising Press 

Abstract 

Precedent texts enter the fund also called ”fund knowledge“ as well as the fund of historical memory of 
the nation. National cultural memory represents the basis for preserving the national awareness. It is a fo-
untain of knowledge, emotions and facts from which we can draw information that help us to answer the 
existential questions like: who are we, where do we come from and where are we going to, what are we 
proud of from our past and present, what are we ashamed of, why is it so and not the other way? It is not 
about the history in its pure form, it is rather about the way the past is presented in our contemporary 
mind and the way it is inscribed down into our knowledge about the contemporary world (Karaulov, 
1999, p. 26). 
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