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ĮŽANGA

Būti pirmam nelengva nei autoriui, nei pačiam kūriniui, o 
apie drąsiai pasirinktą kelią ir ledlaužio vaidmenis socialinėje 
terpėje galėčiau kalbėti ilgai. 

Ši intriguojanti knyga – tai tarsi itin asmeniškas olfaktorinis 
žinynas, kuriame analizuojama bene labiausiai mistifikuota, 
emocija ir intuicija pagrįsta meno šaka, o juk būtent šios sąvo-
kos veda į absoliučią neapibrėžtį. Tad intrigos tikrai apstu.

Aromatas – tai visų pirma kūrėjo emocija ar išgyvenimas, 
tuomet žinios, pajautimas ar patirtis ir galiausiai vėl emoci-
ja – tik jau kitokia, išjausta nebe vieno kūrėjo, o įgavusi misiją ir 
skirta galutiniam adresatui – vartotojui, parfumerijos mėgėjui. 
Būtent galutinis aromatas, o ne pavienės esencijos turi magišką 
galią atitraukti nuo realybės ir kartu sugrąžinti į kažkada patirtą 
jauseną, o gal net sukurti naują lemtingą patirtį. Ne veltui sako-
ma, kad įsimylime ne iš pirmo žvilgsnio, o iš pirmo įkvėpimo.

Kaip teigia knygos autorius, kvepalus turėtume rinktis itin 
atsakingai, nes kvapas – tai ne tik puošmena it koks aksesua
ras, bet kartu ir akivaizdi mūsų individualių savybių išklotinė, 
nebyliai pasakojanti aplinkai apie asmeninę pasaulėjautą, po-
mėgius, netgi pajamas, o svarbiausia – skonį pačia plačiausia 
šio žodžio prasme. Laikui bėgant galime nebeatpažinti veidų, 
pasikeitusių vietų ar net garsų, bet kvapas tarsi akimirksniu 
nuneša tik į mums vieniems svarbią asociatyvią erdvę ar atgai-
vina primirštą emociją, prisiminimą, potyrį...

Vienas didis menininkas kartą pasakė: „Tik itin dvasingas 
žmogus gali kurti kvepalus...“ Toks dvasingas žmogus, įkūręs 
pirmą Lietuvoje registruotą nišinės parfumerijos prekės ženklą 
FUMparFUM, tarp mūsų kol kas tik vienas – tai Aistis Micke-
vičius, atradęs tikrąjį pašaukimą ir sėkmingai vadovaujantis 
savo kvepalų kūrimo procesui nuo idėjos iki galutinio rezultato. 
Knygoje daug ir detaliai pasakojama ne tik apie legendinius ar 
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pačiam knygos autoriui imponuojančius aromatus, bet ir už 
tų aromatų slypinčias istorijas. Kaip žinoma, Aistis ilgą laiką 
buvo tik aktorius ir gerokai vėliau ėmėsi parfumerio veiklos. 
Šis ypatingas, iš pirmo žvilgsnio gal kiek netikėtas gyvenimo 
kelias man sukelia itin glaudžias aliuzijas tarp teatro ir ma-
giško parfumerijos pasaulio. Tiek teatro, tiek kvepalų pasaulio 
kalba remiasi ir fikcijos, ir tikros išgyventos emocijos darna, 
sujungiančia kūrėją ir jo tiesioginį ar netiesioginį „pašnekovą“ į 
nesibaigiančią dinamišką diskusiją.

Aistis Mickevičius – parfumeris, aktorius, o dabar jau ir ra-
šytojas! Tačiau, visų pirma, jis pats tikriausias žmogus, toks, 
koks yra: jautrus, tačiau drąsiai nepataikaujantis nei aplinkai, 
nei tos aplinkos dažnai primetamiems kompromisams, nei 
kartais atšiauriam vietiniam kultūriniam klimatui. Jis žmo-
gus, atradęs tikrąjį pašaukimą ir jautriai einantis savo visada 
ypatingai kvepiančiu gyvenimo keliu. 

Nuoširdžiai sveikinu draugą, bendražygį ir išskirtinai talen-
tingą žmogų, kuriantį meną, esantį arčiausiai mūsų – mūsų 
odos. Tai įkvepianti pergalė nesibaigiančioje kovoje už tikrumą, 
savitumą, kokybę plačiąja prasme, o svarbiausia – už svajones!

Marija Palaikytė
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ĮVADAS

Šiandien parfumerijos pasaulyje plačiai vartojamas ter-
minas olfaktorinis yra kilęs iš anglų kalbos žodžio olfactory – 
uoslė. Taigi šioje knygoje aš noriu papasakoti jums ne vieną 
olfaktorinę, t. y. uoslės, istoriją. Ar žinojote, kad kiekvienas 
sveikas žmogus yra pajėgus užuosti iki 10 tūkstančių kvapų 
(visai kaip šuo!), tačiau niekas mūsų nebeverčia lavinti uoslės, 
mat amžiams bėgant labiau ėmėme kliautis rega, klausa, sko-
nio receptoriais ir kiek primiršome šį tokį svarbų ir naudingą 
gebėjimą. Žinoma, nebegyvename urvuose, nebeiname į me-
džioklę (tiksliau, ji įgavo kitas formas), kasdieniame gyvenime 
beveik neliko poreikio orientuotis aplinkoje pasitelkus uoslę, 
tad dažnai nebemokame sąmoningai fiksuoti ir analizuoti 
mus pasiekiančios olfaktorinės informacijos. Tačiau turbūt 
ne kartą esate pastebėję, kad kvapai, daug veiksmingiau nei 
kiti stimulai, geba sukelti ypač gyvus prisiminimus – ištisas 
praeities scenas ar bent jau ryškiausias detales. Užuodę vie-
nokį ar kitokį kvapą mintimis galime nukeliauti į praeitį arba 
į įsivaizduojamą erdvę, vietą, laiką, mat kvapai sukelia ne tik 
ryškius vaizdinius, bet ir su jais susijusias emocines būsenas. 
Tuo, beje, šiandien sumaniai naudojasi kvapų marketingas. 
Kartais tai subtilus, nematomas ginklas, kuriuo manipuliuo-
jant galima priversti žmogų dėsningai pasielgti. Taip, tarkime, 
paskleidus vanilės (ar karamelės) aromatą pyragų ir bandelių 
kepyklėlėje nesąmoningai užsinorėsite tų pyragų ir bandelių 
paragauti. Stebuklas?! Žinoma. Mat vanilės kvapas sužadino 
jūsų emocinę atmintį, jūs prisiminėte, kaip kadaise mama 
kepė jums bandeles ir kokios jos buvo skanios, jūs vėl norite 
paragauti tokių bandelių, todėl imsite ir nusipirksite šių. To-
bula grandinė! Tik ir ji ne visada sklandžiai veikia, nes nėra 
dviejų žmonių, absoliučiai vienodai reaguojančių į tą patį kvapą. 
Žmogaus reakcija į tai, ką jis užuodžia, priklauso nuo to, kas jis 
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yra, kur gyvena, ar yra užuodęs šį kvapą anksčiau ir pan. Visa 
tai pasakoju norėdamas priminti, koks vis dėlto svarbus mūsų 
gyvenime yra gebėjimas uosti. Tai ypač suprantu šiandien, nes 
ši savybė nepamainoma kuriant ar vertinant aromatus. Man 
visada nepaprastai malonu ir lengva bendrauti su olfaktoriškai 
išprususiais žmonėmis ar bent jau atvirais tokio pobūdžio in-
formacijai. Pats kvepalų pasauliu susidomėjau dar paauglystė-
je ir šiandien tik galiu apgailestauti, kad ilgą laiką, kol nebuvo 
interneto ir plačių galimybių keliauti, gyvenau šalyje, kur bet 
kokia informacija apie parfumerijos pasaulio naujienas ir isto-
riją, autorius ir aromatus tebuvo lyg neryški spingsulė, blausiai 
šviečianti aklinoje tamsoje. Ačiū Dievui, laikai pasikeitė! Šian-
dien keistis ir dalintis informacija daug paprasčiau. Todėl šią 
knygą suprantu kaip tam tikrą misiją. Misiją dalintis.

Vieną 2015 m. pavasario popietę mano bičiulė Goda Vil-
niuje pristatė kelionių gidą „Savas Paryžius“. Buvau knygos 
pristatymo vedėjas ir mažytės pastraipėlės apie Paryžių, kaip 
parfumerijos miestą, Godos knygoje autorius. Tą popietę su 
„Obuolio“ leidyklos atstovėmis išsikalbėjome, kad parfumerijos 
tema Lietuvoje – vis dar neliesti klodai. Yra buvę verstinių leidi-
nių, bet kad lietuvis lietuvių kalba lietuviams papasakotų apie 
parfumeriją – tai kažkas naujo ir negirdėto. Sakyčiau, netgi 
abejotino ir kiek bauginančio. Parfumerija Lietuvoje, nepaisant 
gausėjančių nišinių ir komercinių parduotuvių, vis dar yra tam 
tikra keista, paslapties skraiste ir mitais apraizgyta tema. Po-
kalbis su „Obuolio“ merginomis tuo ir baigėsi. Norai norais, 
tačiau nebūtinai tie norai turi virsti realybe. 

Praėjo kelios savaitės. Vaikštinėju su bičiule Aušra po 
gražiąją Prahą. Staiga – skambutis, skambina nepažįstamas 
numeris. Atsiliepiu ir girdžiu, kaip „Obuolio“ leidyklos atstovė 
entuziastingai man sako: „Taigi, viskas gerai, leidžiame knygą 
apie parfumeriją! Kada galite pradėti rašyti?“ Tą akimirką pra-
dėjo suktis galva. Svaigino suvokimas, kad manimi taip pasiti-
kima, o kartu supratau, jog tai nemenka atsakomybė, didžiulis 
darbas ir dar nepatirtas iššūkis.
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Sunkiausia, žinoma, buvo pradėti. Palaipsniui rašymo 
procesas įtraukė ir nebepaleido iki pat pabaigos. Tuos kelis 
mėnesius rašydamas knygą turbūt jaučiausi panašiai, kaip jau-
čiasi pirmą kartą besilaukianti moteris. Gyvenau savo knyga, 
savo būsimu kūdikiu, galvojau apie jį kasdien, 24 valandas per 
parą. Skaičiau, ieškojau, naršiau ir žymėjausi. Rašiau nakti-
mis, rytais, dienomis, per pertraukas tarp kitų darbų, kelio-
nėse – viešbučiuose, traukiniuose, autobusuose, lėktuvuose. 
Rinkdamas medžiagą aplankiau svarbias parfumerijos vietas 
Paryžiuje, Grase ir Milane. Daug naudingų dalykų sužinojau 
pasaulinėje nišinės parfumerijos parodoje „Pitti Fragranze“ 
Florencijoje. Susipažinau su naujais žmonėmis iš parfumeri-
jos pasaulio ir klausiau draugų literatų patarimų. Supratau, 
kad kartais iš pirmo žvilgsnio nežymi smulkmena gali būti 
labai svarbi trūkstama detalė. Kad kiekvienas pokalbis apie 
parfumeriją – tai dar vienas dėlionės gabalėlis. Ar tai būtų par-
fumerinių naujienų degustacija su bičiule Marija Palaikyte Flo-
rencijoje, ar šiltas pasišnekučiavimas apie Alberto Morillasą 
su „Moters“ žurnalo redaktore Gražina Michnevičiūte autobuse 
iš Rygos į Vilnių, ar netikėta pažintis su latve Renata, Sens 
Unique butiko bendraturte, Paryžiuje. Viskas vertinga!

Viena yra domėtis parfumerija, kita – visa tai patraukliai 
perteikti popieriuje. Nesakau, kad esu visažinis. Iš tiesų pra-
dėjęs rinkti medžiagą knygai atradau daugybę informacinių 
spragų, kurias teko užpildyti naujomis žiniomis skaitant atitin-
kamą literatūrą, bendraujant akis į akį su žmonėmis, kurie su 
parfumerija mintyse gulasi ir keliasi, rankiojant po fragmentą 
tai, kas man atrodo svarbu ir verta papasakoti. Ši knyga tikrai 
nėra tipinis pasakojimas, paprastai prasidedantis istorijomis 
apie Egipto, Mesopotamijos ar senovės Romos aromatinius 
ritualus, pirmaprades substancijas ir pirmykštes parfumeri-
nes patirtis. Apie visa tai lietuviškoje spaudoje publikuotas ne 
vienas straipsnis. Tai nėra antropologinis skerspjūvis. Lietuvoje 
yra kitų žmonių, galinčių apie parfumeriją parašyti istoriniu 
aspektu. Taip pat reikėtų atskiros knygos, kurioje būtų pasako-
jama, kaip išgaunamos, gaminamos ir kuriamos parfumerinės 



esencijos, kaip vyksta kvepalų gamybos procesas. Kalbant apie 
šiuolaikinę parfumeriją, dažniausiai kuriamą iš sintetinių mo-
lekulių, detaliai supažindinti su kvapiais gamtiniais ištekliais 
nebėra prasmės. Mano tikslas – patraukliai, per asmeninę 
prizmę papasakoti, kuo pasaulis kvepia šiandien ir pastaruo-
sius šimtą metų. Tad didžiausias dėmesys knygoje skiriamas 
garsių aromatų autoriams, tiems dažnai nematomiems meni-
ninkams, kurių trumpalaikiai kūriniai kartais lieka tik amžinin-
kų prisiminimuose.

2015 m. lapkritis

Vilnius–Paryžius–Grasas–Milanas–Florencija–Ryga–
Madridas–Vilnius 
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„Moteris turi kvepėti moterimi, o ne rože“, –  
Coco Chanel.

„Kvepalai negeneruoja jokių tendencijų. Jie gimsta iš muzikos, meno ir 
literatūros“, – iš interviu su Frédéricu Malleʼiu.

Šiuolaikinė parfumerija, kaip reiškinys, susiformavo 3iaja-
me XX a. dešimtmetyje, nors jos užuomazgų jau galima atrasti 
ir XIX a. pab., o patį šio reiškinio gimimą lėmė naujausi indus-
trinę revoliuciją lydėję chemijos atradimai. Ankstesnių amžių 
aromatinės kompozicijos mūsų nosims šiandien greičiausiai 
pasirodytų pernelyg sudėtingos, primenančios nerišlų ir ne 
itin maloniai kvepiantį įvairių aromatinių ingredientų junginį. 
Tokio pobūdžio parfumeriniai gaminiai buvo gausiai naudojami, 
pavyzdžiui, Prancūzijos karaliaus Liudviko XIV dvare – stiprūs, 
saldūs kvapai, skirti, visų pirma, abejotinos higienos pasek
mėms užmaskuoti. Tačiau XVIII a. itin kvapios kompozicijos 
pamažu pradėtos laikyti vulgariomis, visiškai netinkamomis 
padorioje draugijoje. Taigi pagrindinė XIX a. parfumerijos kryp-
tis – švelnumas ir lengvumas, labiausiai derantis kuklioms 
karalienės Viktorijos epochos damoms. XIX a. pab. parfumeri-
jos laukė radikalios permainos, nes sintetinių ingredientų atsi-
radimas pagaliau leido kvepalų kūrėjams iš paprastų kasdien 
naudojamų higienos produktų gamintojų virsti tikrais meninin-
kais, savo kvapų paletėje turinčiais nesuskaičiuojamą galybę 
aromatinių „spalvų“ kombinacijų. 

Šiais laikais parfumerijos gamintojai kasmet išleidžia ir 
pristato rinkai po kelis šimtus naujų aromatų arba naujų esa-
mų aromatų versijų. Vieni iš jų gyvuoja ilgiau, kiti trumpiau. Tai 
lemia įvairios aplinkybės (nutraukta gamyba, kompanijos ban-
krotas, formulių keitimas ir pan.), tad išlieka stipriausi. Kartais 
sunku pasakyti, kas nulemia vieno ar kito aromato populiaru-
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mą ir sėkmę, tačiau, matyt, tokių aromatų idėjoje ir kompozici-
joje užkoduota ir apčiuopta tai, kas žmones jaudina (laikmečio 
dvasia, tema, nuotaika, sudedamosios dalys, tinkamai parink-
tas dizainas, pakuotė, gera reklaminė kampanija ir kt.).

Toliau plėtodamas temą, norėčiau paminėti vieną įdomiau-
sių asmeninių uoslės patirčių. Tai 2015 metų sausį aplankyta 
olfaktorinio meno paroda Madrido meno centre „Círculo de 
Bellas Artes“  – „The Art of Scent 1889–2014“. Šios nedidelės 
parodos uodžiamieji eksponatai – aromatai, ryškiausiai at-
spindintys įvairias parfumerines tendencijas ir atskleidžiantys 
sąsajas su pasaulinėmis meno kryptimis. Tyrinėjimo objek-
tas – europietiška parfumerija nuo XIX a. pab. iki šių dienų. 
Aromatų kūrėjus laikydami lygiaverčiais menininkais, parodos 
sumanytojai pateikia štai tokias įdomias parfumerijos ir dailės, 
literatūros bei muzikos krypčių paraleles:

Romantizmas:  
Guerlain „Jicky“ (aut. Aimé Guerlainas)

Modernizmas:  
Chanel „Chanel No.5“ (aut. Ernestas Beaux)

Siurrealizmas:  
Thierry Mugler „Angel“ (aut. Olivier Crespas) 

Neoromantizmas:  
Prada „Prada Amber“ (aut. Carlosas Benaïmas, Maxas 

Gavarry ir Clémentʼas Gavarry) 
Fotorealizmas:  

Diptyque „Eau de Lierre“ (aut. Fabriceʼas Pellegrinas)
Figūratyvinis šiuolaikinis menas:  

Dior „J’adore L’absolu“ (aut. François Demachy) 
Neoklasicizmas:  

Maison Francis Kurkdjian „Aqua Universalis“ 
(aut. Francisas Kurkdjianas) 

XX a. retro: Loewe „Aura“ (aut. Emilio Valerosas)



Žinoma, būtų galima ginčytis ir diskutuoti dėl kai kurių 
parodos autorių pasirinkimų (neginčijami man atrodo tik pirmi 
trys), tačiau įvardijant ryškiausius, garsiausius ir geriausius 
visuomet egzistuoja tam tikras subjektyvumas.

Manoma, jog tam, kad parfumerijos kūrinys taptų klasika, 
turi praeiti mažiausiai 15 metų. Labai svarbu, jei aromatas 
buvo tam tikros rūšies kvepalų pradininkas. Be to, tokie požy-
miai kaip ne vienerius metus lydintis itin didelis populiarumas 
ir daugybė aromato „klonų“ irgi vieni iš tokių ženklų.

Garsus kvapų žinovas Michaelis Edwardsas yra sudaręs 
parfumerijos legendų sąrašą, į kurį patekę aromatai atitinka jo 
sugalvotus kriterijus. Taigi, anot pono Edwardso, aromatas gali 
būti vadinamas legendiniu, jeigu:

• yra sukurtas ir pagamintas prancūzų kompanijų;
• yra tebegaminamas, t. y. atlaikęs laiko išbandymus;
•  yra įnešęs ko nors naujo į parfumerijos istoriją (novatoriš-

kumas);
•  yra sulaukęs jei ne legendinės sėkmės, tai bent nemažo 

populiarumo.

Tačiau, mano manymu, su ponu Michaelu Edwardsu būtų 
galima pasiginčyti, mat, tokiu atveju, tarkime, visų odekolonų 
protėvis Farina „Eau de Cologne“ niekaip nepapultų į legen-
dų sąrašą, nes buvo sukurtas italo, o pagamintas Vokietijoje. 
Mano siūlomas garsiausių aromatų sąrašas nuo XIX a. pab. 
iki mūsų dienų yra tam tikras europietiškos parfumerijos 
skerspjūvis, atskleidžiantis pastaruoju šimtmečiu besikeičian-
čias parfumerines tendencijas, idėjas ir temas.
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1921 M. „CHANEL NO.5“, CHANEL

Tai garsiausi pasaulio kvepalai, kurių 
legenda trunka jau beveik šimtmetį. Šis 
aromatas – sudėtinga parfumerinė abs-
trakcija (viena pirmųjų kvepalų pasaulio 
istorijoje), būtent tai, ko pageidavo jo 
užsakovė, mados novatorė Coco Chanel, 
teigusi, kad nenori kvepėti gėlėmis ar 
augalais (šiandieninėje parfumerijoje, 
ypač nišinėje, atvirkščiai – dažnai grįž-
tama prie botaninio atpažįstamumo). 
„Chanel No.5“ autorius – iš Rusijos 
emigravęs talentingas aromatų kūrėjas 
Ernestas Beaux. Viena iš legendų byloja, 
kad toks aromatas, kokį mes žinome, tėra 
atsitiktinumas, „nepavykusių“ kūrėjo eksperimentų su sinteti-
niais aldehidais rezultatas. Kad ir kaip ten būtų, būtent flakonas, 
pažymėtas penktuoju numeriu, patiko garsiajai Chanel, todėl 
šiandien nėra reikalo spėlioti, kas būtų buvę, jeigu būtų. Be šam-
pano purslų efektą sukuriančių aldehidų šioje kompozicijoje taip 
pat galima užuosti citrusinių vaisių (citrina, bergamotė ir nero-
lis), gėlių (rožė, pakalnutė, jazminas, irisas ir ylangylang) ir me-
dienos natų (santalas, pačiulis ir vetiveris), animalistinių (civeta, 
muskusas ir ambra), taip pat vanilės ir ąžuolo kerpės niuansų.

Elegantiško, neįmantraus, lakoniško (revoliucingo tiems 
laikams) kvepalų flakono dizainą sukūrė pati Coco Chanel, pa-
geidavusi, kad jis būtų skaidrus, kone nematomas, kaip prieš-
prieša madingiems tais laikais įmantriems ir prašmatniems 
Lalique ir Baccarat krištolo flakonams. 

Ištisus dešimtmečius sumaniai vykdoma reklaminė kam-
panija lėmė, kad „Chanel No.5“ tebėra vienas perkamiausių 
pasaulio aromatų ir kasmet Chanel kompanijai atneša per 
100 milijonų dolerių pelno. Statistika skelbia, kad vidutiniš-
kai kas 30 sek. pasaulyje nuperkama po flakoną šių kvepalų. 
Kuriant „Chanel No.5“ legendą prisidėjo ne viena pasaulinio 
garso asmenybė, pavyzdžiui, Amerikos sekso simbolis Marilyn 
Monroe (1954 metais viename interviu teigė, kad eina miegoti 
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„apsirengusi“ tik keliais lašais šio aromato), o reklaminiais 
veidais savo laiku buvo ištisa kino divų plejada – Catherine 
Deneuve, Carole Bouquet, Vanessa Paradis, Nicole Kidman, 
Audrey Tatou ir Keira Knightley. 2012aisiais „Chanel No.5“ 
reklaminiu veidu netikėtai tapo… Bradas Pittas! Niekada iki to 
(o ir vėliau) moteriško aromato nėra reklamavęs vyras, tačiau 
šiuo atveju tai buvo didžiulė sėkmė ir akivaizdus įrodymas, kad 
Chanel moka stebinti. O kol gali nustebinti, tol esi gyvas.

1921 M. „HABANITA“, MOLINARD

Rytietiškų kvepalų grupei priskiriami 
Molinar  d „Habanita“ pasaulį išvydo 1921 metais 
visų pirma kaip cigarečių kvėpinimo aromatas, o 
1924 metais pasirodę kvepalai „Habanita“ tapo 
tikra parfumerine legenda – iki šiol sunku rasti 
kitą tokį įsimintiną sodrios, klampiomis gėlėmis 
iškvėpintos odos kvapą. Šiuolaikinė Molinard 
„Habanita“ versija yra gerokai lengvesnė nei jos 
pirmtakė, tačiau net ir modernizuota aromato 
sudėtis leidžia prisiliesti prie tarpukario praban-
gos ir kintančiam moters vaidmeniui iliustruoti 
skirtų parfumerinių eksperimentų. Tai išmin-

tingas, labai sofistikuotas ir prabangus aromatas, ilgainiui 
atskleidžiantis savo pikantišką, išraiškingą ir šiek tiek provo-
kuojančią pusę.
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1921 M. „ÉMERAUDE“, COTY
Šių kvepalų pavadinimas, 

išvertus iš prancūzų kal-
bos, reiškia „Smaragdas“. 
Šis rytietiškas aromatas iš 
tiesų panašus į žalsvo 
atspalvio smaragdą 
ir dvelkia apelsinu, 
citrina, bergamo-
te, populiariais to 
meto aromatuose 
ylangylang, rože, 
jazminu ir braziliniu 
rožmedžiu, taip pat 
opopanakso derva, ambra, benzoine derva, vanile, pačiuliu ir 
santalu. Ir viskas pagražinta to meto naujove – aldehidiniais 
potėpiais. Šiandien tai galbūt atrodo truputį senamadiška, bet 
pelnytai vadinama smaragdine klasika.

1922 M. „CHANEL NO.22“, CHANEL

Tai tarsi lengvesnė metais anksčiau pa-
sirodžiusio aromato „Chanel No.5“ versija. 
„Chanel No.22“ – intensyvus, rafinuotas, 
saldus ir moteriškas pudrinis gėlių aro-
matas. Tiek madmuazelė Chanel, tiek šių 
kvepalų autorius  Ernestas Beaux siekė 

perteikti modernią to laikmečio dvasią, tad 
kompozicijoje be įprastų tiems laikams jazmino, rožės, pa-
kalnutės, nerolio, ylangylang, vetiverio ir vanilės natų, be 
abejo, užuosite ir garsiuosius aldehidus – neatsiejamą tų 
laikų parfumerinį atributą, bet kuriam aromatui suteikiantį 
abstraktumo. 





 PRAKTINIAI 
PATARIMAI
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KIEK AROMATŲ TURĖTŲ 
RIKIUOTIS JŪSŲ LENTYNOJE?

Kartą į mano rengiamas kvepalų kūrimo dirbtuves „Pop 
Up Perfumes Bar“ (jos tąsyk vyko Šiauliuose) atėjo įdomi, sa-
votiškai žavinga pusamžė moteris, kuri, kaip prisipažino, jau 
dvidešimt metų kvėpinosi tik vienu vieninteliu aromatu. Tai 
buvo kompanijos Boucheron svaiginamai saldus (mano nosiai) 
„Jaipur“. Bazinės natos – vanilė, benzoinė derva, heliotropas 
(itin saldžios), muskusas ir kedras, vidurinės natos – įvairios 
gėlės (nuo gvazdiko iki jazmino), o viršutinės – ir vėl saldžios, 
vaisinės (slyva, persikas, abrikosas ir ananasas). Na, tam tikra 
prasme, saldi, sodri klasika visiems gyvenimo atvejams. Ponia 
tą kartą pageidavo ko nors priešingo – nesaldaus, nepana-
šaus. Be abejo, juk nepulsiu atkartoti „Jaipur“, tai būtų stačiai 
juokinga. Tad sumaišėme poniai santūrų, „ramų“ medienos 
aromatą, kuris, be abejo, niekuo nepriminė jos taip mėgstamo 
„Jaipur“. Galiausiai nutiko taip, kad aromatas poniai nepatiko. 
Komentaras „per saldus“ (!) apskritai išmušė iš vėžių, nes nie-
ko saldaus jame nebuvo. Mano galva, problema buvo kita. Kaip 
sakoma, pripratimas – antras prigimimas. Tai tiesiog nebuvo 
„Jaipur“. 

Visą šią istoriją pasakoju todėl, kad ne kartą gyvenime teko 
sutikti moterų, prisirišusių prie vieno, dažnai gerai atpažįs-
tamo, aromato, tapusio tarsi jų vizitine kortele. Ir tai gražus 
„prisirišimas“. Mūsuose priežasčių galbūt reikėtų ieškoti so-
vietmetyje, kai nieko nebuvo, tad, nori nenori, tekdavo „prisi-
rišti“ prie to, ką gaudavai (apie tai plačiau kitame skyriuje), bet 
šiandien toks požiūris į parfumeriją truputį trenkia naftalinu.

Šiais laikais bet kuris save gerbiantis, civilizuotas ir išsi-
lavinęs žmogus, bent minimaliai suprantantis gero aromato 
svarbą jį supančioje aplinkoje ir sugebantis pasirinkti ką nors 



307Kvepalai

įdomaus, individualaus, savo kvepalų lentynoje turėtų turėti 
tikrai ne vieną kvepalų flakoną. Juk gyvename dinamiškame 
XXI a., mus ištinka įvairios situacijos, užklumpa skirtingi socia
liniai vaidmenys. Juk pagal progą, situaciją ir nuotaiką keičia-
me aprangą. Kas tinka dėvėti namuose, netinka į darbą, kas 
tinka į darbą, nebūtinai tiks į operą, o kas tiks į operą, netiks į 
naktinį klubą ir pan. Juk ne be reikalo civilizuotose visuomenė-

se egzistuoja tam tikri visiems 
suprantami aprangos kodai. 
Tad su kvapais lygiai tas pats. 
Kvapas, tinkantis ryte, nebūti-
nai tinka vakare, ir atvirkščiai. 
Vienoks tinka prie oficialaus 
kostiumo, kitoks prie lais-
valaikio aprangos. Kvapas 
taip pat yra jūsų nematomas 
drabužis, jūsų šešėlis, paly-
dovas. Taigi šiandien tikrai yra 
normalu, jei jūsų lentynoje 
rikiuojasi 3–4 reguliariai nau-
dojami aromatai ir dar kokie 
2–3 proginiai.
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Tą iliustruoja ir mano atlikta parfumerinė apklausa. Žinomų 
visuomenėje savo srities specialistų, vyrų ir moterų, klausiau, 
kiek „einamų“ aromatų puikuojasi jų lentynose. Atsakymai 
nenustebino. Štai verslininkė, interjero salono „Retroforma“ 
savininkė Lina KalinauskaitėForsman tvirtai įvardija tik vie-
ną – Guerlain „Shalimar“, stilistė Agnė Gilytė nuolat naudoja 
2–3, rašytojas, lektorius, ne vienos knygos apie interjerą au-
torius Eugenijus Skerstonas 4–5, žurnalistės Asta Lipštaitė ir 
Lavija Šurnaitė – 6, juvelyrė Jurga Lago tokių suskaičiuoja 11, o 
virtuvės šefas Alfas Ivanauskas apskritai įvardija net 28. Tačiau 
tikruoju parfumerijos „maniaku“ laikyčiau Andrių Užkalnį, tei-
giantį, kad savo lentynose turi apie 90–100 kvepalų flakonų ir 
daugeliu iš jų išties kvėpinasi. 

LIETUVIŲ TOP 5

Dažnai lankydamasis įvairiuose renginiuose, susipažinda-
mas su žmonėmis, visada atkreipiu dėmesį į nuo jų sklindantį 
aromatą. Todėl rašydamas šią knygą pasidomėjau, kuo kvepia 
vienas ar kitas mūsų visuomenėje žinomas žmogus ir surikia-
vau jų TOP 5. Nepulsiu daryti išvadų apie lietuvių skonį, nes 
iš šio lakoniško tyrimo paaiškėjo, kad skoniai labai skirtingi. 
Šiuose 5ukuose atrasite ir tuos aromatus, kurie dabar „ant 
bangos“, ir absoliučiai negirdėtus, retus aromatus. Taigi gali-
ma teigti, kad šie žmonės linkę į individualumą ir olfaktorines 
tapatybės paieškas.

Eugenijus Skerstonas,  
socialinių mokslų daktaras,  
docentas, viešųjų paskaitų lektorius:

Jacques Bogart „De Viris“
Lancôme „Balafre“
Guerlain „Habit Rouge“ 
Hermès „Equipage“
John Baille „Epitome Fragrance“
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Dizainerė, profesorė  
Jolanta Talaikytė:

Serge Lutens „Santal Majuscule“
Chanel „Jersey“
D’Orsay „Tilleul“
Estée Lauder „Estée“
Frédéric Malle „Portrait of a Lady“

Gražina Baikštytė, kino aktorė, 
žurnalistė, knygų autorė:
Calvin Klein „Obsession“
DKNY „Woman“
Givenchy „Ange Ou Demon Le Secret“
Chanel „Coco Noir“
Burberry „Weekend“

Stilistė Karina Leontjeva:

Clinique „Aromatics Elixir“ 
Shiseido „Féminité du Bois“
Agent Provocateur „Agent Provocateur“
Sisley „Eau du Soir“ 
Chanel „Chanel N°5“


