
Smaržas un smaržu vāzes 



Pēc Romas impērijas sabrukšanas 5. gadsimtā
parfimērijas māksla pārvietojās uz Bizantiju.
Viduslaikos rietumos parfimērijai bija atplūdu
laiks. Baznīcas apspieda smaržu lietošanu.
Arābi pirmie ieviesa destilācijas aparātus. Līdz ar
Krusta karu ekspedīcijām no austrumiem atkal
tika atvesta kosmētika un smaržas. Pirmā
parfimērija uz alkohola bāzes Eiropā radās 14.gs.



 Florencē bija viena no senākajām farmācijām pasaulē
Officina Profumi-Farmaceutica di Santa Maria Novella To
dibināja 1221.gadā dominikāņu mūki. Mūki audzēja
medicīniskus augus un veidoja dažādus ārstniecības
līdzekļus klosterim. Viņu aicinājums bija palīdzēt slimajiem
un viņi destilēja no zālītēm un ziediem dažādas esences,
smaržūdeņus, eliksīrus, gatavoja ziepes un krēmus
kopšanai. Viņu panākumi drīz kļuva pazīstami arī kaimiņu
zemēs. Viņus atbalstīja Mediči dzimta, kas bija aizrāvušies
ar alķīmiju. Kāds speciāls ūdens tika gatavots 1533.gadā
Katrīnai Mediči viņas kāzām ar Anrī II. Viņa ieradās
Francijā kopā ar savu parfimēru Renato Bianko sauktu René
le Florentin. Viņa ieviesa Francijas galmā Itālijas smaržas un
smaržīgos cimdus, kā arī mazu smaržu flakonu nēsāšanu
kabatās. Viņas smarža tika saukta „Eau de la Reine”, kas
sastāvēja no citrusaugļu esencēm, kas joprojām tiek ražota
Florencē pēc 16.gadsimta receptes..



Francijā slaveno Ungārijas karalienes ūdeni „Eau de la Reine de Hongrie”, kas
bija pirmā parfimērija uz alkohola bāzes ar rozmarīnu, bija radījis kāds
nezināms aptiekārs 1350.gadā Monpeljē vai Grasā. Tas tika uztverts par īstu
panaceju visam, pat mērim. Šī nelaime, kas skāra Franciju 1348.gadā un paņēma
ceturtdaļu iedzīvotāju, veicināja smaržu izplatīšanos. Mēra laikā parfimēri bija
norīkoti dezinficēt slimības skartās mājas un to iedzīvotājus ar aromātu
izsmidzināšanu, reizēm pastiprinātu ar spēcīgiem līdzekļiem kā sēru, arsēnu un
pat šaujampulveri.



1547.
1518.



 Ārsti uzskatīja, ka ūdens atver poras mēra baciļiem, un
ieteica no tā izvairīties. Viņi uzsvēra aromātisko vielu
attīrošo un aizsargājošo lomu. Smaržvielas bija sastopamas
visdažādākos veidos kā pūderi, losjoni, sīrupi, smaržu
kārbiņas, šipra oliņas, tiem visiem vajadzēja aizsargāt pret
kaitīgo gaisu.

 Vissofistiskākais šīs aromaterapijas aksesuārs bija t.s.
ambras ābols pomme d`ambre. kam sākotnēji bija austrumu
izcelsme. Pomanders bija zelta vai sudraba lodīte, bieži
rotāta ar pērlēm un dimantiem, pildīta ar ambru, kas nāk no
valzivs sekrēcijas dziedzeriem. Bet šī ambras lodīte, ņemot
vērā tās izmaksas, bija paredzēta tikai karaļiem un prinčiem.
Zemāka slāņa ļaudis lodītes pildīja ar vienkāršāk
iegūstamām vielām kā alveja, kampars, baziliks, mētras, vai
pat tas bija vienkāršs vīna etiķī samērcēts sūklis.
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Cimdu taisītāju apvienības Francijā bija kopš 1342.g., bet smaržvielas ieveda  
ādas smaržināšanai no Itālijas un Spānijas.



 Francijas finansu ministrs Žans Baptists Kolbērs uzskatīja franču
parfimēriju par nacionālo industriju un atbalstīja tās attīstību. Grasas
reģionā izveidoja apelsīnu koku plantāciju, kur audzēja arī citus
smaržīgos augus kā rozes, neļķes, tuberozes, vijolītes un jasmīnus.
Savukārt franču Austrumindijas kompānijas nodrošināja parfimēriem
pieeju arī daudziem eksotiskiem produktiem.

 Luija XIII laikā, 1614.gadā dokumentos minēts apvienots amats
cimdu taisītāji -parfimēri. 1656.gadā viņu statuss bija noteikts ar 32
punktiem karaļa Luija XIV patentes dokumentā, kur bija rakstīts „
parfimēri - cimdu meistari drīkst pārdot savā veikaliņā visa veida
smaržas, kā muskusu, ambru, siveti, un visas citas smaržas un
aromātus, iegādāties visu, kas nepieciešami viņu profesijai.”
17.gadsimtā franču cimdu meistariem-parfimēriem, lai kļūtu par
meistaru bija nepieciešams mācīties četrus gadus, pēc tam vēl trīs
gadus vajadzēja strādāt kā palīgiem.
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 Arno de Vilenēvs piedzima 1238.gadā Langedokā. Viņš dzīvoja ilgu 
laiku Monpeljē, darbojoties medicīnā un ķīmijā. Iemācījies Kordovā
destilācijas principus to pielietoja vīnam un izveidoja spirtu. Šis 
zinātnieks kā pirmais izmantoja spirtu parfimērijā, izgatavoja pirmās 
dabīgās eļļas un atklāja skābes.

 Kopš 13. gadsimta Monpeljē parfimieri izmantoja irisu pulveri, 
rozmarīnu, jasmīnu, lilijas, lai veidotu ūdeni, kas kļuva pazīstams Eiropā. 
14.gadsimta sākumā viņi pievienoja arī apelsīnu ziedu ūdeni, kas nāca no 
Spānijas. Šajā laikā radās slavenais „eau de Hongrie” veltīts Šarlam V. Tas 
bija veidots  uz rozmarīna bāzes, pieliekot apelsīnu ziedus, rozes 
ekstraktu, mētru ekstraktu un citronu. Šāds rozmarīns alkoholā ir pirmā 
senākā smarža uz alkohola bāzes. Kopš 17.gadsimta  Ungārijas karalienes 
ūdenim piešķir estētiskas, terapeitiskas un uzmundrinošas īpašības. To 
plaši lietoja Luija XIV galmā. Ungārijas karalienes ūdens recepte no 
Simona Barbes 1693.gada grāmatas „Le parfumeur français”

 Jūs ielejiet stikla pudelē divas pintes spirta, ieberiet divas krietnas 
saujas rozmarīna lapu, vienu sauju timiāna, pussauju majorāna, no kura 
ņem tikai lapas un tāpat salviju. Aizkorķējiet pudeli un lieciet saulē vienu 
mēnesi. Tad alkannas uzlējumu ar īrisu pulveri un benzoīna sveķiem 
spirtā pielejiet klāt pudelē un izlieciet piecas vai sešas dienas saulē un 
gatavs būs. Tas būs skaisti sārts, piesātināts šķidrums   ar labu smaržu.



Šipra ūdens pamatā ir  ambra, kas pati 
par sevi nav patīkama. Pamatā 
nepieciešams ir jasmīnu destilāts, kurā 
ieber sarīvētas īrisu saknes pulveri, 
angelikas sēklas , trīs muskatriekstus, 
baltas  muskusa rozes vai, ja nav sezona 
- rožu ūdeni, neroli un ambru. Visu 
kopā liek destilēties.

Šipra pūderim ņem ozola ķērpjus pēc 
iespējas baltus, nomazgā, izžāvē un 
saberž un samaisa kopā ar muskusu. 
Komplicētākam ņem olu čaumalas, 
kardamonu, sarkanas rozes, benzoīnu, 
storaksu, vīraku, krustnagliņas, sandalu, 
kamparu  pievieno  ambru un saberž 
masā .





1670. gadā iegūta apelsīnu ziedu eļļa. Nerolas princese Anna-Marija
de la Tremoija, princese de Nerola (1643-1722) bija aizrāvusies ar šo
aromātu, ka smaržināja ar to visu sev apkārt. Nerolas dzimtas
raksturīgā smarža ienāca modē Romā ar nosaukumu ‘Neroli’



 Luijs XIV, saukts par ziedošo  garu „doux fleurant”, labprāt skatījās kā 
viņa parfimērs Martials gatavo viņam smaržas  katrai nedēļas dienai     

 Mūža beigās karalim Luijam XIV bija izveidojusies  alerģija no 
pārmērīgas smaržu lietošanas, ka izteicās Sensimons, ka viņš vairs 
nevarēja stiprās muskusa smaržas ciest, kas bija līdz tam modē. Apelsīnu 
ziedu aromāts kļuva  par  iemīļotāko smarža karalim. 

 Marija Mēdiči un Luijs XIV bija sajūsmināti īpaši par , rūgtā apelsīna 
ziedu smaržu - bigaradier - citrus aurantium amara, kura bija stiprāka un 
noturīgāka par saldo apelsīnu ziedu smaržu. 1684. gadā Luijs XIV 
pārveda no Fontenblo uz Versaļas oranžēriju  rūgtā apelsīna šķirni ‘Grand 
Connetable’. Tā tagad tika saukta ‘Grand Bourbon’ un bija viņa kolekcijas 
greznums. Rūgtā apelsīna dzimtene ir Ķīna. Tie ieviesās caur Irāku, Sīriju 
un Palestīnu un izplatījās visā Vidusjūras zonā. 

 Ziedus savāc, saber tīrā ūdenī un destilē ar alambiku. Kondensāts dod 
apelsīnu ziedu ūdeni ‘Fleur d`oranger’ un dabīgo apelsīna eļļu. No viena 
koka var savākt 10 – 15 kg ziedu. Lai iegūtu 1 kg eļļas nepieciešami 1000 
kg ziedu. 







Simons Barbe bija visslavenākais parfimieris Luija XIV laikā. Viņš uzrakstījis 
rokasgrāmatas  “Le Parfumeur français” 1693. un “Le Parfumeur Royal” 1699.









Gayac – āfrikas jasmīns

Nevēras pudeles ar rožu ūdeni

Monpeljē trauki ar liliju un mētru ūdeni







Faržonu dinastija sākās 1653.gadā. Žans Faržons Monpeljē bija meistars aptiekārs 
ar savu veikaliņu. Viņa brāļa dēls Žans kļuva par Luija XV galma  parfimieri,viņš
bankrotēja 1778.gadā, neskatoties uz smalko klientūru. Žana Faržona dēls  Žans-
Luī kļuva 1773.gadā par Marijas Antuanetes parfimieri. 



Kastīšu apdari ar  haizivs vai rajas ādu izgudrojis Žans Klods  Galušā, viņš  
izgatavojis kastītes marķīzei Pompadūrai. 
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Giovanni Battista Farina 1709.gadā atvēra Ķelnē veikaliņu un tirgoja
dažādus galantērijas priekšmetus . 1714. gadā kopā ar brāli Džovanni Mariju
sāka ražot un izplatīt smaržūdeņus, kā Eau admirable, kas kļuva pazīstams
Vācijā un Eiropā, ko var uzskatīt par Ķelnes ūdens priekšteci. Pirmoreiz
apzīmējums Ķelnes ūdens minēts Farinas vēstulē 1742.gadā.





Pie Ubigāna Marija Antuanete bija reiz iegriezusies iepildīt smaržas
ceļojumam, tas padarīja viņu slavenu. Pēc revolūcijas viņš kļuva par
ķeizarienes Žozefīnes parfimēru un smaržu piegādātāju Napoleonam .



 Apzīmējumu pot - pourri kā smaržu

maisījumu pirmoreiz minējis Firetjērs
17.gadsimtā tie ir vairāku smaržu
maisījumi, kurus sievietes sajauc podā,
lai telpā labāk smaržotu. 16.gadsimta
vidus autora Alessio Piemontese „Secreti”
ir daudz smaržu receptes, bet nav minēts
popurija nosaukums.

 Pirmais ir Simons Barbe „Parfumeur
françois” 1693.gadā. Viņš runā par
popurijiem smaržu maisiņu sachet
saturam. Viņš dod padomus, kā
sagatavot augu un mizu maisījumus,
kuri ieslēgti uz gadu podā, izlikti saulē
un maisīti ik pārdienas, tad sajaukti ar
smaržīgo šiprapulveri ir izmantojami

maisiņu piepildīšanai.



 Lai sāktu popuriju jāsagaida, kad sāk ziedēt lavandas, Lavanda,
rozmarīns, majorāns, salvija, timiāns, melisa jāliek lietā sekojošā veidā.
No lavandas jāņem ziedi,tāpat kā majorāna ziedi un lapas, rozmarīnam
un salvijai liekam tikai ziedus, melisai stiebra galus un jaunās lapiņas,
timiānam ziedus un lapiņas. Saber ar 1 mārciņu rupja sāls pēc augu
daudzuma , kuru visu nosedz rūpīgi ar audumu laiku pa laikam
samaisot, citādi sākoties fermentācijai, smarža var kļūt ļoti nepatīkama.
Tad piemet divas vai trīs saujas kumelīšu ziedus ar pumpuriem, tad
apelsīnu vai citronu ziedus, kādus parastā jasmīna ziedus, divu pildīto
rožu ziedlapiņas, četras vai piecas saujas lauru lapu no virtuves,
sagrieztas mazos gabaliņos, dažas šķipsnas bazilika, salvijas, timiāna
un trigonellas. Mirtes lapas būtu lieliski derīgas, ja tās var dabūt. Pēc tam
samaisīt, piemest vēl rupjo sāli, ļauj palikt terīnei neapsegtai uz 24
stundām. Pēc tam sagriež mazos gabaliņos septiņu vai astoņu citronu
mizas , krustnagliņas un kanēli mazos gabaliņos, divus graudiņus -
vīraka.

 Tā izveidots popurijs ir saliekams porcelāna un fajansa vāzēs, kuru
vāciņos ir caurumi pa kuriem smarža var izplūst telpā. To apslaka īpaši ar
melises ūdeni, ciedra vai bergamota esenci. Tad vēl piemet pēdējo reizi
piecas vai sešas šķipsnas sāls. Tas lūk viss, kas nepieciešams priekš viena
izcila popurija. Pie visa, kas tur jau ir salikts smaržas smalkumam 10 vai
12 gadu laikā nepieciešamas pūles ir katru gadu pielikt kādus gabaliņus
citrona mizas, apšļacīt laiku pa laikam ar esencēm no virsas.





Florences īrisu sakņu pulveris  tiek lietots kā 
smaržas fiksators





vijolīšu sīrups
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