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RADA BY SOM VÔŇU VIDELA, NIELEN JU CÍTILA...  

ALEBO MALÉ PRISTAVENIE SA PRI MEDIÁLNOM JAZYKU 

VÔNE 
 

Daniela Slančová 
 

 

Parfumy sa zvyčajne dávajú aj ako dar. Toto miniatúrne zastavenie by chcelo  

byť virtuálnym jazykovo voňavým darčekom, venovaným dvadsaťročným mediálnym 

štúdiám v Prešove. Veď „parfum je ako skryté posolstvo, symbol pôžitkov života, nesmierny 

sen vliaty do flakónu“; „ukrýva v sebe nepolapiteľný, neočakávaný a vždy prekvapujúci 

prvok, ktorý je súčasťou veľkého sna“. Tak sa o ňom hovorí v dokumentárnom filme Parfum 

– vôňa Francúzska, ktorý sa stal jedným z inšpiračných zdrojov tohto pristavenia sa.1  Titulok 

som si zase požičala zo svojej obľúbenej série kníh L. M. Montgomeryovej o oduševnenej 

Anne s ryšavými vlasmi a vždy naširoko otvorenými snívajúcimi očami. Je na konci tretieho 

dielu a lepšie než v slovenskom preklade znie v angličtine: „What a delicious aroma... I wish 

we could see perfumes as well as smell them. I´m sure they would be very beautiful.“2 

Voňavkársky priemysel je veľmi silným priemyselným odvetvím pevne prepojeným  

s priemyslom módnym, pričom svojou cenou je značkový parfum pre ľudí všeobecne 

dostupnejší ako oblečenie. Podľa citovaného dokumentárneho filmu 150 značiek predstaví 

ročne 300 noviniek – a len jeden parfum z desiatich prežije dlhšie ako päť rokov. Preto  

je pre ich odbyt veľmi dôležitý marketing, vrátane reklamy. Parfum je neviditeľný, na svojej 

mediálnej ceste k zákazníčkam a zákazníkom sa nevyhnutne musí vizualizovať – tým viac, 

že dnešný mediálny život je životom obrazov a napriek všetkým svojím výdobytkom  

nie je schopný priamo sprostredkovať vôňu.3 Pracovníčka reklamnej agentúry pracujúcej 

pre najväčšie francúzske módne značky hovorí: „Ak parfum nepošlete na trh spolu s múzou, 

ktorá ho používa, ľudia ťažko pochopia, čo chcete vôňou vyjadriť. Bez tváre by to bol len 

obyčajný flakón na polici.“4 Vôňa sa vizualizuje spoluprácou s módnymi návrhármi, priamou 

prezentáciou, ale predovšetkým reklamnou fotografiou či videoklipom – filmom. Reklamné 

filmy sú dnes vysokorozpočtovými filmovými dielami – trojminútový reklamný spot na parfum 

Chanel N°5 z roku 2004 režírovaný Buzom Luhrmanom v hlavnej úlohe s Nicole Kidman mal 

rozpočet 18 miliónov eur.5 V neposlednom rade sa obraz vône vytvára aj výrazne 

figuratívnym jazykom.6,,
 

7 Budúce predavačky Parfumu Chanel N°5  prechádzajú 

štvordňovým kurzom. Ich mentorka hovorí: „Keď budú o parfume rozprávať, musia voliť 

osobité slová,“ a svojim „študentkám“ pomaly a výrazne diktuje: „O čísle 5 sa často hovorí, 

že je náručou nežných kvetov s prídychom ruže a jazmínu, s rafinovane lesnou stopou 

santalu“. V rozhovore medzi prezentátorkou parfumu a potenciálnou zákazníčkou 

v parfumérii Sephora na parížskych Champs Elysées odznievajú nasledujúce slová: „Parfum 

je veľmi sexy, sála z neho teplo a zároveň pôsobí zmyselne; človeku sa chce tancovať, 

kričať, spievať.“ Potenciálny zákazník si pri prezentácii vône vypočul toto: „Veľmi svieži,  

                                                           
1 Do istej miery v ňom nadväzujem na staršiu štúdiu Štylistika virtuálneho sveta krásy v časopise pre „ženu tretieho 

tisícročia“.  
2 L. M. Montgomery, Anne of the Island, s. 337. 
3 Odhliadnuc od vzoriek vôní a parfumovaných strán v časopisoch a katalógoch.  
4 Parfum – vôňa Francúzska. 
5 Ibid. 
6 Figuratívnosť je podľa F. Mika (1978, s. 172) „dosiahnutie markantnosti skrytým (metafora, metonymia) alebo 

zjavným prirovnávaním alebo súvisom danej veci s vecou, ktorá má povahu javu viac výrazného, konkrétneho, 

živého alebo zvláštneho“. 
7 Pri charakteristike mediálneho jazyka vône som vychádzala z informačných katalógov parfumérií Fann. 

Podrobnejšie som sa zamerala na tridsiatku textov v ich vianočnom katalógu z r. 2015. 
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ako mentolový závan; ráno vás to správne naladí, aby ste sa vybrali až na kraj svojich snov 

a napĺňali všetko, po čom túžite.“ A keď mladý muž odvetí, že ho vôňa oslovila, dozvie  

sa, že je to preto, lebo „obsahuje korenistú vôňu škorice, ktorá najväčšmi vplýva na zmysly 

žien; s týmto parfumom vám len sotvaktorá dokáže odolať.“8 

Obsah reklamného posolstva prezentácií vôní v tlačených médiách vystihuje 

nasledujúca dvojstrana:  
 
 

 
Obr. 1. Fann info. Jeseň 2017 

 

K zákazníčke či k zákazníkovi sa vôňa dostáva fotografiou – tvárou, ktorá  

ju reprezentuje, niekoľkonásobným opakovaním fotografie flakónu, kvetov, ktoré príslušnú 

vôňu evokujú, ale aj jej trojčlenným predstavením, a to prostredníctvom opisu flakónu, 

zloženia vône a prostredníctvom príbehu, ktorý stelesňuje vôňu alebo aj naopak, ktorý 

stelesňuje vôňa. Flakón je vizuálnym symbolom parfumu, schránkou, uchovávajúcou jeho 

prchavosť. Je navrhovaný v súlade s charakterom vône a neraz sa stáva zberateľským 

artiklom.  

Parfum sa skladá z mnohých zložiek, býva ich od tridsať do sto. Sú usporiadané 

trojčlenne, podľa uvedeného obrázka, do pyramídy tónov: vysokých, stredných a nízkych, 

nazývaných aj hlava, srdce, základ. Každá z nich má rozdielnu rýchlosť vyprchávania. 

Prejavujú sa postupne počas celej doby od nastriekania vône na telo až po jej úplné 

vyparenie. Hneď po aplikácii sa uvoľňujú rýchlo prchavé zložky – tzv. hlava. Tie sa dajú cítiť 

počas niekoľkých minút po nastriekaní. Zložky, ktoré majú trochu menšiu prchavosť, tvoria 

srdce (nazývané aj telo ) parfumu alebo vône. Vôňa sa začína rozvíjať. Základ je to, čo 

vonia najdlhšie – niekoľko hodín. Obraznosť pomenovaní je badateľná na prvý pohľad. Na 

vertikálnom antropomorfickom koncepte (hlava, srdce, telo) v ich spojení môžeme objaviť 

súzvuk rozumu (hlavy) a citu (srdca), fungujúci na spoločnom základe.  

Pôsobenie komplexu jednotlivých zložiek jazykovo vyjadrené ako kompozícia, súhra, 

zmes, štruktúra, kombinácia, esencia je pomenované prostriedkami evokujúcimi vysokú 

mieru senzuálnosti – okrem olfaktorickej (čuchový rukopis, buket9) aj zvukovej (častý výskyt 

                                                           
8 Parfum – vôňa Francúzska. 
9 Jazyková prezentácia vôní so sebou prináša rozšírenie ustáleného významu slov, nové lexie.  

Je to predovšetkým samotné slovo vôňa v doterajších slovníkoch sémantizované ako „príjemný pach, aróma“. 

Marketingový jazyk vône však už dosť dlho používa substantívum vôňa aj na pomenovanie produktu 

voňavkárskeho priemyslu (porov. aj Slančová 2004). Podobne je to aj so slovom buket, ktorého význam 

vysvetľujú slovníky len ako „vôňa vína“ (Krátky slovník slovenského jazyka), „osobitná charakteristická vôňa vína, 

z ktorej možno poznať jeho druh i akosť“ (Slovník cudzích slov), príp. s funkčnou charakteristikou potrav. ako 

„charakteristická vôňa niektorých nápojov, obyč. vína, dosiahnutá zložitými chemickými zmenami“ (Slovník 

súčasného slovenského jazyka A – G). V jazyku vôní sa buket používa ako „charakteristická vôňa“  

aj v nepotravinárskom význame.    
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pomenovania tón10 v pluráli /tóny/, akord/y) a vizuálnej (žiarivá, oslnivá vôňa). Rovnako 

výrazné sú vyjadrenia vyvolávajúce erotické konotácie (vôňa, ktorá má pôvab,  

je  príťažlivá, romantická, fascinujúca, zmyselná, vyvolávajúca opojnosť a slastnú extázu) 

a pozitívnej emocionality (hravá, lahodná). Okrem senzuálne motivovaných pomenovaní 

sa objavujú aj kognitívne a intelektuálne motivované jazykové stelesnenia vône (má dôvtip 

a je sofistikovaná). Sumárne je to vôňa, ktorá odkóduje radosť, je stelesnením šťastia, 

symbolom ženskosti a zmyselnosti, reprezentuje podstatu ženy a predstavuje pravdivý obraz 

duše.  

Vôňa určená mužom je rovnako vzrušujúco svieža, príjemná, očarujúca, fascinujúca, 

zmyselná, vzácna a výnimočná, ale, prirodzene, aj mužná (autentická mužnosť), navyše 

dynamická, s pretekárskou DNA. 

Samostatnou kapitolou mediálneho jazyka vône je požiadavka príbehu. Značka 

parfumu musí v sebe ukrývať a rozprávať príbeh.11 Príbeh sa skrýva už v procese tvorby 

parfumu. Legendárny tvorca vôní, ktorý väčšinou pracoval pre luxusnú francúzsku značku 

Hermés Jean Claude Ellada sám seba pokladá za spisovateľa a hovorí: „Vône sú pre mňa 

ako slová: keď si ich privolávam a spájam do viet, vytváram literatúru v podobe parfumu. 

Parfum je rozprávaním príbehu.“  Vôňa Gucci Bamboo má dokonca svoj silný dizajnový 

podpis a vôňa Giorgio Armani rytmický, ušľachtilý a jedinečný čuchový rukopis.   

Príbeh je neoddeliteľnou súčasťou reklamných textov, aj tých, ktoré sme analyzovali. 

Je stvárnený deskriptívno-naratívnou stratégiou a viaže sa predovšetkým na postavy, ženy, 

mužov, prípadne dvojice, ktorým je podľa predstáv tvorcov parfumu a hlavne tvorcov 

reklamných textov určený. Pocit identity je totiž jednou z najdôležitejších ingrediencií 

reklamného textu vôní. Ako sme sa mohli presvedčiť, vôňa musí mať tvár. Ale musí byť  

aj určená niekomu: identifikačná hodnota vône je veľmi dôležitá, keďže často si človeka 

spájame práve s určitou vôňou.  

Komu sú podľa analyzovaných textov vône najčastejšie určené?  

Žene modernej, prispôsobivej, ktorá má nadhľad nad životom a s ľahkosťou zvláda 

životné zmeny, túži po okamihoch hojnosti a po dokonalých veciach, nesnaží sa plniť 

očakávania iných, má dosť vlastných názorov; je trocha nekonvenčná, sofistikovaná, 

elegantná, odvážna, sexy, provokatívna a inšpiratívna, vyjadruje osobnosť, má zmysel pre 

unikátny štýl a je hrdá na to, kým je. Vôňa príslušnej značky charakterizuje eleganciu 

a pôvab ženy, ktorá ju používa; je dokonca esenciou odzbrojujúceho pôvabu, predstavuje 

jej nežný, žiarivý, voňavý portrét. 

Muž s vôňou príslušnej značky rozpoznáva pravé, vzácne chvíle, naplno si ich užíva, je 

asertívny, atraktívny, aktívny, nepriehľadnuteľný, určuje nové štandardy a vždy víťazí. Je to 

jedinečný výtvor mužných prvkov, ktorý vyjadruje zvodnosť vlastným, unikátnym spôsobom; 

koncentrát elegancie a zmyselnosti; je to moderný poloboh, potomok rímskych bohov. 

A aký príbeh vône skrývajú? Tu sa dostávame od metaforickej figuratívnosti ešte bližšie  

k expresívnej iracionalite:12 

Vône sú inšpirované chvíľou šťastia, keď žena dostane kyticu čerstvých kvetín, 

navodzujú euforický pocit slnečnej prechádzky a obraz živého jarného popoludnia; 

zachytávajú vzrušenie a čisté emócie prameniace v novej láske, v pocite, keď si dvojica 

uvedomí, že to je začiatok, ktorý potrvá navždy; ale sú aj pozvánkou na to, aby ste podľahli 

túžbe a prevzali kontrolu nad nezastaviteľnými silami života – vône sily, individuality 

a zvodnosti sú tu, aby vo vás prebudili nespútanú vášnivú náladu. Vôňa je delikátnym 

kvetom lásky, ktorý pomaly roztvára svoj puk, aby odhalili hĺbku vášnivého zaľúbenia, tak 

ako to dokážu len úprimné pocity, aby napokon priniesla zážitok, ktorý si vychutnáte a ku 

                                                           
10 V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa substantívum tón vysvetľuje ako „zvuk istej výšky“, „zvuk  vyvolaný 

periodickým kmitaním pružných telies“; „odtieň hlasu“, „charakter rečového alebo iného prejavu“; príp. ako 

„odtieň farby. Jazyk vône rozširuje tieto významy o „odtieň vône“. 
11 Parfum – vôňa Francúzska. 
12 Iracionálnosť výrazu podľa F. Mika (1978, s. 178) okrem iného znamená „zrušenie objektivity témy a vytváranie 

obrazu iracionálnej skutočnosti“. 



20 rokov mediálnych štúdií v Prešove 

19 
 

ktorému sa v spomienkach po čase vraciate; zážitok pre všetkých päť zmyslov, nielen pre 

jeden.  

Zhmotnenie vône je tak dokonané – jazykovo ju môžeme nielen vidieť, ako si to želala 

Anna zo Zeleného domu, ale vnímať všetkými piatimi zmyslami. A pritom pre citovaného 

tvorcu parfumu J. C. Elladu je zhmotnením tvorivej sily vône a najväčšou odmenou, keď 

ľudia povedia: „Krásne to vonia“. Aby sa tak stalo, musí dôjsť k takmer osudovému stretnutiu 

s tou pravou vôňou. Tvorcovia reklamných komunikátov pravdepodobne veria, že sa tak 

stane aj ich pričinením.  
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V príspevku boli analyzované reklamné texty k nasledujúcim značkám vôní: Aigner Cara 

Mia, Baldessarini Ultimate, Boss Bottled, Boss Ma Vie pour Femme, Boss the Scent, 

Bottega Veneta Knot Eau Florale, Bulgari Man in Black, By Gosh, DKNY Be Desired, Eau 

de Lacoste L.12.12, Escada Joyful, Estée Lauder Modern Muse La Rouge, Eternity Now 

Calvin Klein, Giorgio Armani Sí Eau de Parfum, Gucci Bamboo, Hugo Man & Woman, 

Chloé Eau de Toilette, Jimmy Choo L´Eau, La Petite Robe Noire Eau Fraiche, Lacoste 

pour Femme, Lancôme La Vie Est Belle, Lanvin Éclat de Fleurs, Liu Jo Eau de Parfum, 

Moschino Fresh Couture, Pacco Rabanne Olympéa, Porsche Design Palladium, 

Salvatore Ferragamo Emozione, The One for Man, Versace Eros a Eros pour Femme, 

Yves Saint Laurent Black Opium. 

 

I Wish We Could See Perfumes as well as Smell Them… Or a Small 

Stop in The Media Language of Perfumes 

 
The article deals with the linguistic means used for expressing the qualities of perfumes 

in the print advertisement. As perfumes are invisible, the strategy of visualization is often used 

https://www.youtube.com/watch?v=nfoMbir_Qd4
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(photographs, films and also figurative language). There are three main metaphorical 

strategies (based on the concept of all five senses) performing the perfume 

qualities:  information about the composition; the flacon (as a container) and the perfume 

story (targeted feminine, masculine and pair characters and highly figurative, irrational 

plot).  
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pôsobím už štyridsiaty prvý rok. Od začiatku sa výskumne 

venujem teoretickej aj praktickej štylistike a rétorike 

(Praktická štylistika, 1994, 1996; Základy praktickej rétoriky, 

2001) – preto aj fotografia pod ochranou múzy  

rétoriky –, sociolingvistike (hlavne výskum jazykovej situácie   

na východnom Slovensku, vrátane teórie stratifikácie jazyka), výskumu detskej reči, ktorý  

sa v modernej podobe inicioval a rozvíjal aj a hlavne na prešovskej pôde (Reč autority 

a lásky, 1999; Štúdie o detskej reči, 2008; Desať štúdií o detskej reči, v tlači – editorka 

a spoluautorka), a športovej lingvistike (Reč pohybu, autority a súdržnosti, 2014 – 

spoluautorka). O týchto, ale aj iných veciach prednášam študentom slovakistiky, 

tlmočníctva a prekladateľstva a od ich vzniku v r. 1997 aj mediálnych štúdií. Venujem  

sa aj dejinám (prešovskej) jazykovedy, lingvistickej bibliografii, prekladu a popularizácii 

lingvistických poznatkov. 

 

 
   


