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Kostium na podszewce języka

Bronka Nowicka
Artystka interdyscyplinarna, pisarka, absolwentka łódzkiej Szkoły  
Filmowej i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wykłada w Państwowej  
Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.  
Laureatka Nagrody Literackiej Nike.

A gdyby tak ludzie paradowali w słowach? Nabywa człowiek belę materiału 
literackiego dowolnego gatunku, po czym idzie zamówić coś z fasonem,  
do noszenia na gołe ciało. Zarzuca rulon tekstu na ramię i pogwizdując, 
niesie do pracowni, która jest opatrzona szyldem: 

Tam tną się zdania, śmigają gramatyczne szablony, 
fastrygują frazy. Szyją się ubiory na miarę wy-
obraźni: dwuczęściowe narracje, opowieści długie 

jak treny, haikowe mini. Wychodzi spod igły biały wiersz 
koszuli. Raz, dwa i klient narzuca na siebie zgrabnie skro-
jone metafory. Rusza w miasto, by zadać szyku szykiem 
przestawnym. Rozchyla się w rytm kroków rymowany 
płaszcz. Uchyla surrealistyczny kapelusz na bakier ze skła-
dniowymi prawidłami. 

Niezależnie od tego, że werbalne krawiectwo to arty-
styczna utopia, powstają dziś kostiumy na językowej pod-
szewce. Są nimi perfumy – emocjonalne stroje na różne 
okazje. Zapach się nosi, obnosi. Coś się nim przysłania lub 
obnaża. Pachnidło bywa ubraniem i przebraniem, olfakto-
ryczną maskaradą. 

Kiedy perfumiarze komponowali wyłącznie z natu-
ralnych składników, ich dzieła były figuratywne. Wody 
kwiatowe stanowiły odwzorowania roślin. Różany olejek 
eteryczny tworzył zapachowy obraz róży. Absolut jaśminu 
przywoływał na myśl kwitnące krzewy. Słowa nie były 
potrzebne kreatorom, ot, kilka wyrazów ujmowało prostą 
formułę kosmetyku. Gdy pojawiły się syntetyki, których 
paleta liczy dziś ponad trzy tysiące substancji, w niszowym 
odłamie perfumiarstwa nastał okres abstrakcji. Eksplodo-

wała kreatorska wyobraźnia. Seriami wybuchały awan-
gardowe pomysły. Próbując przełożyć na zapach dźwięki, 
kolory, zjawiska atmosferyczne, emocje czy dotyk, pro-
jektanci sięgnęli po język jako medium pomocnicze. Nuty 
zapachowe opisane jako „pierwszy pocałunek”, „odległe 
trzaski”, „skowyt szlifierki kątowej”, „buchający gorącem 
fizyczny zgiełk”, „łopot skrzydeł roju much”, „wieczny 
chłód”, „surowa błękitna poświata”, „wilgoć” czy „mgła” [1] 
byłyby trudniejsze do zmysłowego pochwycenia, gdyby 
nie dookreślały ich słowa sugerujące kierunek interpretacji 
węchowych doznań.

Nim pojawi się współczesna kompozycja zapachowa, 
powstaje OPIS. Zawiera on wskazówki dla twórców zwa-
nych nosami. Wytyczne podane im przez zleceniodawcę 
dotyczą kategorii zapachu, jego intensywności oraz 
nastroju, jaki powinien wywoływać u odbiorców. W cha-
rakterze akuszera procesu twórczego często zatrudnia 
się indywidualność o wrażliwym powonieniu, świetnej 
znajomości rzemiosła i nadzwyczajnej biegłości w nazy-
waniu. Zadaniem osobliwego tłumacza jest przekładać 
język chemii na słowa i podsuwać perfumiarzom pomocne 
określenia. „To czuć starym talkiem” –  potrafi zabrzmieć 
krytyka. „Potrzeba ci czegoś w rodzaju struganej kredki” 

– pada podpowiedź dotycząca drzewnego aromatu. Jeśli 
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pomoc akuszera nie wystarcza, wdrażane są inne strategie 
służące inspiracji. Gdy tworzono sportowy zapach, którego 
opis mówił o przypływie adrenaliny, kreatorzy pracujący dla 
projektanta mody Tommy’ego Hilfigera skakali ze spado-
chronami. Inni autorzy pachnideł opuścili paryskie biuro, 
by odwiedzić marokański tartak i organoleptycznie zbadać 
woń ciętych cedrów – to właśnie ona miała przeniknąć 
do flakonika. Najpierw jednak jest SŁOWO. Do magii zna-
czeń w czasie powoływania zapachu nawiązał niedawno 
kreator Olivier Durbano. Wywiódł on swoją kompozycję 
z trzech krótkich słów: piryt, ana, tra. „Piryt to kamień. Ana 
to wiatr i dusza. Tra to światło we mgle między ziemią a nie-
bem”. W poetyckim opisie perfum można również przeczy-
tać: „Na początku był zamysł, składnik, esencja (…). Zapach 
jak słowo, które także było na początku”.

 Philip Sava i Gwen K. Vroome to współcześni pisarze. 
Ekscentrycy i outsiderzy. Łączy ich burzliwość biografii oraz 
zamiłowanie do włóczęgi. Sava na kilka miesięcy przed 
śmiercią opuszcza ranczo w południowym Madagaska-
rze i rusza w nieznane. Na towarowym statku przepływa 
Ocean Indyjski, by wałęsając się po bezdrożach Bangla-
deszu, tworzyć ostatnią książkę. Jego wcześniejsze tomy, 
utrzymane w konwencji postmodernistycznej fantastyki, 
opisują doświadczenia z podróży do Nepalu oraz ekspe-
rymenty ze środkami halucynogennymi. Jest rok 1980, 
gdy Gwen K. Vroome rzuca pracę i wybiera cel wyprawy, 
rzucając lotką w mapę wiszącą na ścianie baru. Strzałka 
trafia w Goa, gdzie Vroome napisze: „Wskrzesił mnie kolor 
zbawiony przez żywą niewiadomą”. Wędrówka autorki 
po Indiach kończy się powieścią „Podróż z ciemności”, która 
skłoni wielu młodych Amerykanów do rezygnacji z mono-
tonnego życia.

Co jeszcze, prócz wojaży i skłonności do silnych emo-
cji, łączy dwoje pisarzy? To, że nie istnieją. Są wyimagi-
nowani, podobnie jak ich życiorysy, wypowiedzi i dzieła. 
Do grona autorów wymyślonych przez jedną z niszowych 
marek perfum należą również: Amy Obispo, Milton Nevers, 
Machus, Devante Valéreo, Niels Bjerregaard, Lenora Blum-
berg i Claude LeCoq. Tytuły ich nieistniejących książek 
są jednocześnie nazwami prawdziwych perfum określo-
nych jako warstwowe narracje, fascynujące fabuły naszpi-
kowane intrygującymi zwrotami akcji. Marka osadzona 
na koncepcji zapachu jako sztuki i sztuki jako prowokacji 
oddaje w ręce „czytelników” pachnidła, które, podobnie jak 

książki, mają inspirować i przenosić do nieznanych miejsc. 
Mroczna powieść Machusa o match-makersach realizuje 
się w zapachu jałowca, nardu, kardamonu, drewna, owo-
ców leśnych, labnadum i spalonej zapałki. Z kolei słodka 
mięta, tangerynka, magnolia wielokwiatowa, burbon, gri-
salva, cukier oraz kruszony lód budują historię Miltona 
Neversa mówiącą o starej kaplicy stojącej na dzikich polach 
w Clarksdale. Przybytek rozświetlony kradzionymi neonami 
i świątecznymi lampkami kryje we wnętrzu grającą szafę. 
Ludzie nazywają zrujnowaną kaplicę Święty Julep ( julep 
to koktajl ze słodzonego burbona z miętą i lodem), przycho-
dzą tam w nocy, by pić, plotkować, tańczyć. Zapach i słowa 
opowiadają tę samą historię. Stanowią jedność.

Twórczość realnych pisarzy stanowi nie mniejszą 
inspirację dla projektantów niż wyimaginowana literatura. 
Szekspirowska „Burza” z obrazami sztormu, gwałtownej 
pogody i magicznych wysp staje się impulsem do stwo-
rzenia zapachu interpretującego słowo „morski”. Dobór nut 
odzwierciedla zmienność żywiołu, rozpiętość jego emo-
cji – od dzikości do spokoju; transformację, sprzeczność, 
kontrasty, nieprzeciętność. Wątki zapachowej fabuły roz-
pisane są na: wetiwer, mech, cedr, lilie, zielone liście, nuty 
morskie oraz ziemiste. Akcję przyprawiają: kumin, tymia-
nek, jagody jałowca, imbir, czarny pieprz i sól morska. Serge 
Lutens, jeden z najpotężniejszych obecnie perfumiarzy, 
uhonorowany przez francuski rząd zaszczytnym tytułem 
Komandora Orderu Sztuk Pięknych i Literatury, tworząc 
zapach oparty na aromacie owocu, sięga po haiku. Inspi-
ruje go minimalistyczny utwór Matsuo Bashō, japońskiego 
poety z okresu Edo. Liryczna forma, składająca się z zaled-
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Projektanci, próbując przełożyć  
na zapach dźwięki, kolory,  
zjawiska atmosferyczne, emocje 
czy dotyk, sięgnęli po język  
jako medium pomocnicze.
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wie sześciu słów, mówi o przepędzającym chłód zapachu 
śliwy. Serge Lutens rzadko odwołuje się do cudzej sztuki, 
sam tworzy intrygujące i prowokujące teksty towarzyszące 
swoim dziełom. Opis jednego z nich, nazwanego „Mleczny 
ząb”, sprowadza nie tylko obraz zębowej wróżki, ale też ini-
cjacji, w której mleko miesza się z krwią, czemu odpowia-
dają zapachowe komponenty: mleko migdałowe, kokos, 
kaszmeran, kadzidło z Somalii. 

Surrealistyczne opisy i niezwykłe nuty towarzyszą pro-
jektom najbardziej niepokornym, opuszczającym terytoria 
zapachowo bezpieczne. Tam, gdzie natchnieniem dla pro-
jektantów stają się „historie bez czasu i przestrzeni”, „psy-
chodeliczna świeżość”, „czerwona energia płynąca z krwi”, 
„rytuał słodkości”, „świadomy sen”, „lewitacja”, a także 
kulinaria, przemysł oraz życie miejskie, słowa i zapachy 
przekraczają granice klasycznych gatunków. Opisy kompo-
zycji, których ingrediencje takie jak: „masło irysowe”, „śnia-
daniowe płatki”, „pralinki”, „austriacka lemoniada”, „wafel 
lodowy”, „sok z sałaty” łączone są z aromatami kwiatowymi, 
drzewnymi czy zwierzęcymi, czyta się jak hybrydy przepi-
sów kulinarnych i liryki. Niczym futurystyczny wiersz brzmią 
określenia nut „niepoprawnych społecznie” zapachów 
marki Comme des Garçons inspirowanych miejscami stwo-
rzonymi przez ludzi i przedmiotami codziennego użytku:

Grillowane papierosy,
błysk metalu, spawane aluminum
koksowniczy gaz
Kurz gorącej żarówki
toster, nuty sztucznych kwiatów
taśma pakowa
papier
ciepły tusz z tonera drukarki.

Lektura zaczynająca się od nazw perfum, biegnąca 
przez operujące wieloma konwencjami opisy woni i koń-
cząca się na zaskakujących nazwach składników, bywa 
prawdziwą czytelniczą przyjemnością. Przynosi nie tylko 
zapowiedź przygód rozgrywających się na pograniczach 
zmysłów. Stwarza również okazję do poznania zapacho-
wych kostiumów od podszewki. 

Przypisy

1. Wszystkie podane w tekście nazwy nut zapachowych 
oraz cytaty pochodzą z oryginalnych opisów 
niszowych perfum.
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