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HIGIENA OSOBISTA 
W STARO!YTNO"CI

Informacje na temat sposobów piel!gnowania 

cia"a znajdujemy w tekstach antycznych raczej 

sporadycznie, gdy# problemy higieny 

nie cieszy"y si! zainteresowaniem autorów 

literatury pi!knej. Jednak, je$li si! one ju# 

pojawiaj%, to nietrudno zauwa#y&, #e zalecenia 

dotycz%ce zachowania codziennej czysto$ci nie 

zawsze pokrywaj% si! z tym, co my umieszczamy 

w dziedzinie higieny osobistej1. 

Wiele antycznych wskazówek „higienicznych” 

z punktu widzenia staro#ytnych zaliczy& mo#emy 

raczej do szeroko pojmowanej kosmetyki czy — 

nawet cz!$ciej — medycyny.

Rady Owidiusza
Bez wzgl"du jednak na to, jakie standardy dba#o$ci o zdrowie i urod" cia#a przyjmowano w ró%nych kultu-
rach i epokach, wydaje si", %e od tysi!cleci doskonale zdawano sobie spraw" z relacji pomi"dzy czystym, 
wypiel"gnowanym cia#em a dobrym samopoczuciem, a i mo%liwy wp#yw efektów pewnych zabiegów hi-
gienicznych na ocen" atrakcyjno$ci osoby i jej statusu spo#ecznego tak%e, nie by# staro%ytnym nieznany. 
Owidiusz w Sztuce kochania nie tylko zauwa%a, %e nie ma ludzi, których charakter, umiej"tno$ci i wygl!d 
s! idealne, ale pokazuje, %e pewne cechy i braki mo%na umiej"tnie ukry&. Lecz bez wzgl"du na wszystkie 
proponowane przez siebie „sztuczki”, zaleca przede wszystkim dba#o$& o codzienn! higien" osobist! 
m"%czyznom:

„Uwied' raczej schludno$ci!, opalonym cia#em (…)
Niech kud#y ci nie stercz! ka%dy w inn! stron",
Niech fryzjer — mistrz pracuje przy brodzie i w#osach.
Nie zapuszczaj paznokci — miej je wyczyszczone.
K#aki niech nie wy#a%! dziurkami od nosa.
Zadbaj, by przykry oddech z twoich ust nie p#yn!# —
Niech od ciebie nie bije wo( starego capa”2.

i kobietom:

„Pachy nie mog! cuchn!& jak cap — czy pami"tasz?!
I %e nogi nie mog! pokry& si" szczecin! (…)
Mam przypomnie&, %e z"by zniszczy zaniedbanie
I %e do mycia twarzy rano s#u%y woda?”3

Inspiruj!c si" s#owami Owidiusza, przyjmijmy, %e za podstawowe elementy higieny osobistej w staro%ytno$ci 
uwa%ano: dba#o$& o cia#o pozbawione zapachu potu, zabiegi depilacyjne, zadbane w#osy i paznokcie, $wie%y 
oddech i jasne z"by.

Przystosowanie ówczesnych domów do tego typu zabiegów
W Babilonii w domostwach ludzi ubogich nie by#o #azienek. Pomieszczenia, które dzisiaj nazwaliby$my #azienka-
mi lub #a'niami, znajdowa#y si" jedynie w pa#acach wielmo%ów i domostwach bogaczy. Szcz!tki #azienki z pa#a-
cu Zimri-Lima w Mari wywo#ywa#y zdumienie i podziw, w chwili ich odkrycia pod gruzami zburzonego w XVII lub 
XVI w. p.n.e. miasta Mari. Odnaleziono tam bowiem gliniane wanny. Wi"ksza, s#u%y#a do zimnej wody, mniejsza 

od niej do ciep#ej. Zu%yt! wod" mo%na by#o spuszcza& do systemu kanalizacyjnego za pomoc! glinianych rur. 
Ju% w czasach Zimri-Lima pa#ac w Mari uchodzi# za cud znany do tego stopnia, %e król Ugarit zabiega# o mo%-
liwo$& jego zwiedzenia4.

Zwykli rzemie$lnicy musieli zadowala& si" ablucjami na brzegach kana#ów lub w zbiornikach wody w mie$cie5. 
Nie znano myd#a (w takiej formie, jakiej u%ywamy dzisiaj), do mycia u%ywano mieszaniny, któr! samodzielnie 
przygotowywano lub kupowano. W jej sk#ad wchodzi# popió# uzyskiwany z nieznanej nam ro$liny (by& mo%e po-
krewnej mydlnicy) oraz oliwa. Tabliczki z czasów III dynastii z Ur ( XXI/XX w. p.n.e., wg tzw. chronologii krótkiej) 
wspominaj! o oleju otrzymywanym z ro$liny, któr! identyfikuje si" dzi$ jako nale%!c! do rodziny skrzypów; 
jej popió# zawiera sód albo potas i mo%e by& u%ywany do prania. W efekcie ugniatania tego popio#u z oliw! 
i delikatn! glink! otrzymywano produkt s#u%!cy do oczyszczania cia#a6. Do mycia wykorzystywano równie% 
oleje wyt#aczane z ro$lin (np. z pistacji terpentynowej, nazywanej te% terebintem7).

Staro%ytni Egipcjanie dbali zarówno o odzie% i mieszkanie, jak i higien" cia#a. Myli si" nawet kilka razy dzien-
nie: rano, zaraz po przebudzeniu oraz przed i po ka%dym z posi#ków8. Typowymi przedmiotami zawi!zanymi 
z codzienn! toalet! by#y miska (szawty) i naczynie z dziobkiem (hesmenyt). Nazwy te nawi!zywa#y do praw-
dopodobnej zawarto$ci naczy( — sza oznacza#o piasek, a hesmen — sod"9. Dlatego uczeni s!dz!, %e do wody 
w dzbanku dodawano sody, a do miski wsypywano piasek. Wod" w p#ukankach odka%ano te% innym rodzajem 
soli — bed. Nazw! swabw (pochodz!c! od wab — czysty, nieska%ony) okre$lano g"st! past", która zawiera#a 
substancj" odt#uszczaj!c! i pieni!c! si", otrzymywan! z popio#u lub z gliny folarskiej10. 

Codzienne zabiegi
Przywilej codziennej k!pieli we w#asnych domach mieli jednak nieliczni. Najbogatsi mieszka(cy myli si" 
w wannach/brodzikach k!pielowych, wykonanych z kamienia. Stoj!c w nich, byli polewani wod! przez 
s#u%b"11. Podczas wykopalisk archeologicznych cz"sto znajdowane s! u%ywane przez Egipcjan przybory 
toaletowe. Do tego typu znalezisk (znajdowanych g#ównie w grobowcach) nale%! grzebienie, p"sety, flako-
niki na perfumy, a tak%e naczynia na mazid#a itp.12 Wydaje si", %e do$& rozpowszechnione by#o w Egipcie 
namaszczanie ca#ego cia#a i w#osów oliw!. Mia#o to dwojaki cel: z jednej strony zmi"kczenie skóry wysu-
szonej i podra%nionej przez wszechobecny piasek i suche powietrze, a z drugiej równie% t"pienie %yj!cych 
we w#osach paso%ytów, g#ównie wszy. Najbardziej wytworna by#a codzienna toaleta wysokich urz"dników 
w Egipcie. Specjali$ci od manicure i pedicure zajmowali si" ich stopami i d#o(mi. Fryzjer strzyg# brod" 
i w#osy. Brzytwy przechowywane by#y w specjalnych futera#ach obok p"dzli, no%yczek i skrobaczek do 
piel"gnacji nóg i r!k. Podsumowaniem tych codziennych zabiegów higienicznych by#o natarcie cia#a pach-
n!cymi ma$ciami i olejkami13. Przypuszcza si", %e Egipcjanie znali i stosowali rodzaj dezodorantu, który 
mia# niwelowa& przykry zapach spoconego cia#a. Nacierano si" mianowicie ma$ci! zrobion! z terpentyny, 
%ywicy i jakimi$ niezidentyfikowanymi nasionami14.
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1. Pa"ac Zimri-Lima, którego najstarsze fragmenty 
pochodz% z III tysi%clecia p.n.e.

2. Wanna odkryta w egipskim Karamis, 
pochodz%ca z ok. I w. p.n.e.

3. Wanna z greckiego Pa"acu Nestora, 
pochodz%ca z ok. XV w. p.n.e.
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W Grecji epoki homeryckiej nie przyk#adano prawdopodobnie wi"kszej wagi do porannej toalety. Na zabiegi 
higieniczne przeznaczony by# czas przed kolacj!. W bogatych domach istnia#y prawdopodobnie specjalne po-
mieszczenia wyposa%one w kadzie (wanny) z g#adzonego kamienia. S#u%!ce polewa#y k!pi!cego si" ciep#! 
wod! przynoszon! w kocio#kach. Po k!pieli stosowano masa%, nacierano oliw! i pachn!cymi olejkami. Staran-
nie myto i suszono w#osy15. Kobiety nie korzysta#y z tej #azienki, lecz z kadzi, które by#y przynoszone na czas 
k!pieli do ich pokojów. Charakterystycznym naczyniem s#u%!cym do mycia by#a du%a, okr!g#a miska wsparta 
na jednej nó%ce (luterion)16.

Równie% w epoce klasycznej Grecy k!pali si" w wannach. Wanna (pyleos) najcz"$ciej by#a wykonywana wów-
czas z terakoty, musia#a by& wi"c do$& krucha i nietrwa#a. Wiemy, %e u%ywano te% wanien zrobionych z ma#ych 
cegie# #!czonych zapraw! i pokrytych tynkiem. Podczas prac archeologicznych znaleziono te% wanny wyciosa-
ne w kawa#ku kamienia, natomiast w Olincie takie, które mia#y dno wznosz!ce si" ku ty#owi, tworz!c co$ w ro-
dzaju siedzenia. Siedz!c w takiej wannie, nale%a#o si" samemu polewa& lub korzysta& z pomocy innej osoby. 
Du%e, g#"bokie wanny by#y oczywi$cie luksusem przeznaczonym dla bogaczy17. Wod" do k!pieli podgrzewano 
nad paleniskiem. Grecy w epoce klasycznej do k!pieli u%ywali nieoczyszczonego w"glanu sodu, sproszkowa-
nej ziemi lub roztworu potasu, otrzymywanego z popio#u drzewnego albo te% specjalnej glinki (kimoliage)18. 
W sielance Syrakuzanki  Teokryt pisze, %e kobiety u%ywa#y do mycia r!k czego$ o konsystencji kremu19.

Warto wspomnie&, %e cho& istnia#y i by#y popularne #a'nie publiczne, to przyzwoitym kobietom nie wypada#o 
z nich korzysta&. Pseudo-Ksenofont pisa#, %e do #a'ni chodzi lud, a nie elita. K!piel odbywa& si" wi"c powin-
na w domu, w pomieszczeniu, które — w zale%no$ci od zamo%no$ci w#a$ciciela nieruchomo$ci — by#o na to 
przeznaczone. W niewielkich domach z pi"trem, pomieszczenie z dost"pem do wody najprawdopodobniej 
znajdowa#o si" na parterze. Lizjasz w jednej ze swoich mów przytacza wypowied' Eufiletosa opisuj!cego swój 
dom, który przedstawia sytuacj" po narodzinach dziecka: „Gdy dziecko przysz#o na $wiat, a matka je karmi#a, 
zamieszka#em na górze, by jej nie nara%a& na wspinanie si" po schodach, ilekro& zajdzie potrzeba wyk!pania 
dziecka; kobiety zaj"#y dolne pi"tro”20. 

Piel!gnacja najm"odszych
U wi"kszo$ci ludów pierwsza k!piel noworodka i jego matki by#a wa%nym wydarzeniem21. Dlatego warto wspo-
mnie& o piel"gnacji i higienie najm#odszych. Propozycj" piel"gnacji delikatnej skóry ma#ego dziecka przedsta-
wi# Soranos (I/II w. n.e). Jego rady najprawdopodobniej zbiera#y i porz!dkowa#y wielowiekowe do$wiadczenia 
i obserwacje w tej materii zarówno z Grecji, jak i z Rzymu. Tu% po narodzinach, po zabezpieczeniu p"powiny, 
przygotowywana by#a pierwsza k!piel noworodka22. Mia#a ona usun!& z cia#a fizjologiczn! lepk! warstw" 
mazi i krwi, a tak%e wzmocni& skór" i uczyni& j! odporn! na wysypki. K!piel taka mia#a te% w kulturach staro-
%ytnych znaczenie rytualne, gdy% poród stanowi# rodzaj zmazy, z której noworodka oczyszczano23. 

Przed k!piel! cia#o noworodka posypywano delikatnie roztart! sol!, sod! lub #ugiem sodowym, zwracaj!c oczy-
wi$cie uwag" na oczy i usta, gdy% $rodki te, zastosowane zbyt obficie, mog#y podra%ni& skór" dziecka i wywo#a& 
pieczenie, owrzodzenia i uczucie duszno$ci. Jednak gdyby u%yto jej zbyt ma#o, mog#a ona nie spe#ni& zamierzo-
nego celu, a skóra nie zyskiwa#a oczekiwanej odporno$ci. W przypadku s#abych i ma#ych dzieci o bardzo deli-
katnej skórze lekarz radzi#, aby dodawa& soli do miodu, oliwy lub „soku j"czmiennego, bo%ej trawki24 lub $lazu”. 
Dzi"ki temu skóra tych najs#abszych i najdelikatniejszych noworodków by#a chroniona przed podra%nieniem. 

Po natarciu cia#a wspomnianymi $rodkami dziecko powinno zosta& wyk!pane w letniej wodzie. Podczas k!pie-
li nale%a#o z du%! dok#adno$ci! zmy& z dziecka ca#!, na#o%on! wcze$niej, mas" soln!. Nast"pnie czynno$& t" 
powtarzano, ale cia#o myto ju% w nieco cieplejszej wodzie. Podczas „drugiego zmywania” zalecano wydobycie 
palcami $luzu z nosa, ust i otworów usznych. Soranos doradza# oczyszczenie oczu oliw!.

Noworodki powinny by& myte codziennie, ale Soranos podkre$la zarazem, %e „dziecko nie powinno by& k!pane 
za d#ugo”. Wspomina te% o najcz"stszym b#"dzie w opiece nad ma#ym dzieckiem, jakim mia#a by& k!piel w zbyt 
ciep#ej wodzie. Szczegó#owo opisuje te% techniki mycia. Mamka powinna usi!$& wygodnie i nakry& uda i kolana 
kawa#kiem p#ótna, a potem na nim po#o%y& dziecko i nama$ci& ciep#! oliw!.

„Nast"pnie niechaj uchwyci dziecko lew! r"k! pod jego praw! pach! tak, aby ono le%a#o piersiami na #okciu, 
niechaj nachyli dziecko cokolwiek na prawy bok, polewa je praw! r"k! miernie ciep#! wod! tak, jak to dzieci 
lubi!. (…) Dolewa& za$ trzeba tak d#ugo, a% cia#o przybierze pi"kn! barw" i stanie si" jednostajnie ciep#em, po 
czym si" dziecko odwraca, zmywa uda, po$ladki, kark, pachy i usuwa si" brud w tych w#a$nie miejscach si" 
znajduj!cy (…)”25.

Po k!pieli osuszano uszy i nos dziecka, %eby wilgo& w nich pozostaj!ca „nie zaszkodzi#a tym delikatnym jesz-
cze naturalnym otworom”26.

Zachowa#y si" niezbyt liczne sceny k!pieli dzieci, a i te — w wi"kszo$ci — na sarkofagach. Niemowl"ta poja-
wiaj! si" na nich w towarzystwie po#o%nej, mamki lub niani. Najcz"$ciej bowiem przedstawiano ca#! grup" 
kobiet, z których jedna trzyma dziecko i stoi/kl"czy obok wanienki (alveus), a pozosta#e trzymaj! d#ug! tka-
nin" (zapewne rodzaj r"cznika)27. Okr!g#e i owalne miski s#u%y#y do codziennego mycia i do k!pania dzieci 
w Atenach. By#y one najcz"$ciej wykonywane z terakoty, metalu lub drewna. W epoce Sewerów jednak „(…) 
rodzina cesarska mia#a taki szczególny zwyczaj, %e malutkie dzieci tego domu k!pano w wannach zrobionych 
z %ó#wiej skorupy”28.

Zwracano uwag" na warunki, w jakich powinny mie& miejsce wszystkie zabiegi higieniczne, tak by dziecko 
si" nie przezi"bi#o. Do k!pieli zalecano wybór s#onecznego, ale niezbyt przegrzanego pokoju29. Na tle zalece( 
Soranosa bardzo nietypowo wygl!da propozycja pierwszej k!pieli dla nowego mieszka(ca Sparty, którego 
tu% po urodzeniu k!pano w mieszaninie wody z winem „Uwa%aj!c to za pierwszy sprawdzian zdrowia. Twier-
dzono bowiem, %e wino u chorych na epilepsj" wywo#ywa#o konwulsje, natomiast dzieci zdrowe wzmacnia#o 
i dodawa#o im si#”30. Zreszt! i pó'niej, w wieku dorastania, m#odzi obywatele Sparty „obywali si" bez ciep#ych 
k!pieli czy namaszczania oliw!, a jedynie przez kilka dni w roku zaznawali tej tak mi#ej ludziom przyjemno$ci”31.

1

1—4. W 1979 r. ruiny miasta Abu-Mena — widoczne 
pomieszczenia przeznaczone 

do codziennej toalety
5. K%piel dziecka przedstawiona na drzeworycie, Egipt

6, 7. K%piel dzieci w czasach staro#ytnych przedstawiona 
na drzeworytach, Indie
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„#azienki”
Mówienie o „#azience” w dzisiejszym tego s#owa znaczeniu w odniesieniu do domu greckiego jest niew#a$ci-
we. Jednak jako przyk#ad sta#ego powi!zania jednego pomieszczenia z funkcjami „#azienki” pos#u%y& mo%e 
komedia Arystofanesa Osy, w której #azienka i kuchnia s! po#!czone. Mo%emy podejrzewa&, %e ablucje rodziny 
— je$li nie by#o odpowiednich systemów doprowadzania (ciep#ej) i odprowadzania wody (zu%ytej) — by#y czyn-
no$ciami do$& skomplikowanymi i powoduj!cymi chaos w cz"$ci domu32. Drog" transportu gor!cej wody do 
mycia jak tylko si" da#o skracano. Cz#owiek wchodzi# do zbiornika, a nad nim stawa# niewolnik, który polewa# 
go wod! z dzbanów. W Sparcie gor!ce k!piele uznawano za symbol s#abo$ci i zniewie$cia#o$ci, ale dla Ate(-
czyków k!piel — oprócz troski o zachowanie czysto$ci — mia#a te% by& przyjemno$ci!, przygotowywano j! wi"c 
z dodatkiem wcze$niej podgrzanej wody33.

1. Miejsce przeznaczone do k%pieli 
w staro#ytnej willi w Efezie

2. Toaleta rzymskiej matrony

W okresie wczesnej Republiki Rzymskiej cz"sta k!piel nie by#a w$ród Rzymian zbyt popularna. Wystarczy-
#o gruntowne mycie raz w tygodniu. Poza tym ograniczano si" do umycia twarzy, r!k i nóg. W wi"kszo$ci 
rzymskich domów nie by#o specjalnego pomieszczenia przystosowanego do codziennych ablucji. Najcz"$ciej 
wykorzystywano jak!$ wn"k" w pobli%u kuchni, aby mie& wod" pod r"k!. Wann" robiono z beczki, która dla 
wygody by#a zazwyczaj wpuszczona w ziemi". Seneka, który mia# okazj" odwiedzi& will" Scypiona Afryka(-
skiego niedaleko Liternum, tak opisuje jego #azienk":

„Obejrza#em zbudowany z czworobocznego kamienia dom (…) i zgodnie z dawnym zwyczajem ciemn! #azien-
k": przodkowie nasi uwa%ali, %e tylko pomieszczenie ciemne mo%e by& ciep#e (…) a dzi$, czy znajdzie si" kto$, 
kto by si" zgodzi# tak k!pa&? Wydaje si" sam sobie ubogi i marny, je$li $ciany nie odbijaj! $wiat#a wielkimi 
i kosztownymi p#ytami, je$li aleksandryjskie marmury nie s! przyozdobione numidyjskimi inkrustacjami, je$li 

nie pokrywa ich misterna i barwna niczym malowid#o mozaika, je$li sklepienie nie jest pomalowane na b#"kit-
no. (…) Doszli$my do takiego zbytku, %e nie chcemy st!pa& inaczej ni'li po szlachetnych kamieniach. W tej za$ 
#azience Scypiona widzia#em nie tyle okna, ile raczej bardzo w!skie szpary, wyci"te w kamiennym murze. (…) 
A przecie% obecnie nazywaj! gniazdami moli #azienki, je$li nie s! zbudowane w ten sposób, i% nader wielkimi 
oknami wpuszczaj! $wiat#o s#oneczne przez ca#y dzie(, je$li k!piel w nich nie jest po#!czona z namaszczeniem, 
je$li z wanny nie wida& w dali pól i morza. (…) Niegdy$ przecie% #azienek by#o ma#o, przy czym nie upi"kszano 
ich %!dnymi ozdobami. (…) Bo przychodzi# tam [Scypion], by obmy& pot, a nie po to, by zmywa& ma$ci i olejki. 
(…) A có% by$ rzek# dopiero, gdyby$ wiedzia#, %e kapa# si" nie co dzie(? Gdy%, jak mówi! pisarze, którzy prze-
kazali wiadomo$ci o dawnych obyczajach w naszym mie$cie, tamci obmywali codziennie tylko ramiona i nogi, 
jako te cz#onki oczywi$cie, na których zbiera# si" brud w czasie pracy; poza tym k!pali si" raz na tydzie(. (…) 
Jak my$lisz wi"c, czym oni wonieli? Wojaczk!, prac!, m"sko$ci!”34.

Zwyczaj codziennej k!pieli upowszechni# si" dopiero w I w. p.n.e. Pliniusz pisze, %e myd#o wykorzystywane 
przez Rzymian przygotowywane by#o najcz"$ciej z #oju koziego i popio#u bukowego. Produkt ten pochodzi# 
z Galii, a Celtom pierwotnie s#u%y# nie tyle do mycia, co do farbowania w#osów (na rudo)35. W domach, w któ-
rych by#o to mo%liwe, wydzielano pomieszczenie na niewielk! #azienk", zazwyczaj w pobli%u kuchni, i wyposa-
%ano w wanny i miednice (labra), cz"$ciej kamienne, niekiedy nawet marmurowe. W$ród rzeczy niezb"dnych 
przy wyposa%aniu domu Katon wymienia p#askie naczynie do mycia i wann" do k!pieli36. Plutarch w )ywocie 
Katona podkre$la, %e w okresie Republiki i zanim rozpowszechnione zosta#y zwyczaje hellenistyczne, Rzymia-
nie nie przepadali za wspólnymi k!pielami i myli si" w samotno$ci. Potem wspólne k!piele (i moda na korzy-
stanie z term) sta#y si" powszechne37. Nie oznacza to jednak, %e by#y przez wszystkich akceptowane i przyj"te 
za norm". Kwintylian zwraca uwag", %e nawet je$li jaki$ zwyczaj zosta# przyj"ty przez wi"kszo$& ludzi i sta# 
si" powszechny, to nie musi (a niekiedy — nawet nie powinien) stawa& si" norm!. Sw! opini" t#umaczy, wyko-
rzystuj!c opis codziennej dba#o$ci o cia#o: „Tote% jak moda usuwania w#osów z cia#a, splatania ich we fryzury, 
nieustannego rozpijania si" w gmachu #azienek, cho& wda#a si" do %ycia tego miasta, nie mo%e by& jednak nor-
m! zwyczaju, poniewa% nie jest to pozbawione stron ujemnych (jako %e wed#ug w#a$ciwego zwyczaju myjemy 
si", w#osy strzy%emy, przy stole prowadzimy towarzyskie rozmowy), tak samo nie mo%na te% w mowie uzna& 
za regu#" tego wszystkiego, co pe#ne b#"dów wejdzie czasem w na#óg szerszego ogó#u”38. 

Mimo %e korzystanie z k!pieli w termach stawa#o si" powszechnym obyczajem, coraz wa%niejsz! rol" w %yciu 
zacz"#a odgrywa& domowa #azienka, balneum lub balineum. Nie wszystkich by#o sta& na luksus osobnego po-
mieszczenia do odbywania codziennych ablucji. Do k#opotów zwi!zanych z posiadaniem w domu specjalnego 
miejsca na #azienk" dochodzi#y jeszcze powa%niejsze trudno$ci z zaopatrzeniem w wod". Najstarsze akweduk-
ty w Rzymie przebiega#y pod ulicami tak, %e tylko mieszkania dolnych kondygnacji i to s!siaduj!ce z g#ównymi 
przewodami wodnymi mog#y z nich korzysta&. Mieszka(cy wy%szych pi"ter (a budynki mia#y ich niekiedy na-
wet pi"&) musieli pobiera& wod" z publicznych fontann i przynosi& j! do swych mieszka(. Dopiero po wybu-
dowaniu kolejnych akweduktów (aqua Claudia i Anio Novus) mo%na by#o rozporz!dza& wi"ksz! ilo$ci! wody 
tak%e w domach prywatnych wy%ej po#o%onych39.

Sytuacja taka nie dotyczy#a tylko Rzymu, ale równie% innych miast italskich i prowincjonalnych. *azienki w mia-
stach rzymskich prowincji spotykane by#y w domach zamo%niejszych obywateli. Zazwyczaj ich pozosta#o$ci 
mo%na znale'& w tzw. willach wiejskich (podmiejskich). Wi"kszo$& mieszka( pozbawiona by#a #azienek i korzy-
stano z #a'ni publicznych40. Mo%e dlatego poranna toaleta nie zabiera#a zbyt wiele czasu i by#a raczej pobie%na. 
W IV w. n.e. Auzoniusz pisa# „Nu%e, niewolniku wsta( i daj mi trzewiki i lniane szaty. Przynie$ mi wszystk! 
odzie%, jak!$ mi przygotowa#, gdy% wychodz". Podaj mi bie%!c! wod", abym umy# sobie r"ce, usta i oczy”41.

Higiena osobista w staro$ytnych Indiach
Zupe#nie inaczej podchodzili do higieny osobistej mieszka(cy staro%ytnych Indii. Poranna toaleta pana domu 
mia#a znaczenie wr"cz rytualne. Tu% przed wschodem s#o(ca, po porannej kontemplacji, szed# on na brzeg 
rzeki i dokonywa# ablucji zewn"trznej (odmawiaj!c przy tym modlitw" do ubóstwionych Wód), a potem 
wypija# par" #yków wody, co mia#o stanowi& rodzaj oczyszczenia wewn"trznego. Ponownie przep#ukiwa# usta, po-
ciera# wod! r"ce i ponawia# p#ukanie cia#a. Nie tylko m"%czy'ni, ale równie% kobiety codziennie my#y i k!pa#y si"42.
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1. Termy Karakalli — obraz Lawrence’a Almy-Tademy
2, 3. Ruiny term Karakalli, III w. n.e.

4. Kobiety podczas zabiegów higienicznych 
na obrazie Lawrence’a Almy-Tademy

5. Wn!trze "a'ni w Pompejach, II w. p.n.e.
6. Staro#ytne "a'nie w Katalonii

1 43 5
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Osoby pochodz!ce z zamo%nych rodzin po$wi"ca-
#y na toalet" znacznie wi"cej czasu. Po porannym 
przebudzeniu czyszczono z"by, pocieraj!c je ko-
rzeniem pewnej ro$liny (nie wiemy, o jaki gatunek 
chodzi), przemywano usta i oczy, nak#adano ma$& 
na powieki i %uto li$cie betelu. Nast"pnie brano k!-
piel w #azience urz!dzonej w mieszkaniu, ewentual-
nie w rzece. Na brzegu rzeki przygotowywano #o%a 
z wszystkimi specjalnymi przyborami k!pielowymi. 
Przed wej$ciem do wody, szorowano cia#o czym$ 
w rodzaju drewnianej „g!bki” nasyconej wonnym 
pudrem, a nast"pnie smarowano cia#o oliw!. Po-
tem k#adziono si" na #o%u i stosowano masa%. Do-
piero po takich przygotowaniach mo%na by#o wej$& 
do wody, namydlano si" pienist! substancj! (phe-
naka), a po wyj$ciu starannie rozczesywano w#osy. 
Takie obmywanie odbywa#o si" co drugi lub trzeci 
dzie(. Co cztery dni golono si", a co dziesi!ty dzie( 
przeprowadzano depilacj" w#osków na ciele. )eby 
od$wie%y& oddech %uto mieszank" sporz!dzon! 
z owoców mango, kamfory i go'dzików43.

Jednak w prawdziwym przepychu porann! toalet" 
odbywali arystokraci i sam w#adca. Po porannych 
ablucjach byli oni masowani przez czterech specja-
listów. Nast"pnie uda& si" mogli na k!piel w base-
nie lub w prywatnej #azience. Wewn!trz niewielkie-
go pawilonu znajdowa# si" basen wy#o%ony z#otem, 
wype#niony perfumowan! wod!; po$rodku basenu 
sta#o krzes#o, na którym siadano. S#u%ba polewa#a 
swojego w#adc" wod! przynoszon! w dzbanach. 
Po k!pieli nast"powa#o ponownie nacieranie ma-
$ci! z drzewa sanda#owego, pi%ma lub kamfory44.  
Równie% królewskie %ony dysponowa#y sztabem 
s#u%!cych wyspecjalizowanych w dokonywaniu 
rozmaitych zabiegów higieniczno-kosmetycznych. 
Po przebudzeniu, w celu oczyszczenia oddechu, 
%u#y betel z go'dzikami, kamfor! i orzeszkami are-
ki45. Ka%da z bogatych dam posiada#a zestaw toa-
letowy, na który sk#ada#y si" szczypczyki do usu-
wania w#osów, no%yczki do obcinania paznokci, 
#opatki do czyszczenia uszu, pasty do piel"gnacji 
z"bów. Pasty do mycia dzi!se# i z"bów przygoto-

wywano z miodu, mi!%szu owoców, soli i oliwy. 
Porann! toalet" rozpoczynano od masa%u i wtar-
cia we w#osy olejków, dzi"ki którym zachowywa#y 
one pi"kny po#ysk. Nast"pnie przygotowywano 
k!piel. Cia#o obmywano, p#ukano w#osy, oczy prze-
mywano mlekiem i wywarem z kory. Po k!pieli na-
maszczano ca#e cia#o i osuszano w#osy, okadzaj!c 
je kadzid#ami46. 

Dba"o%& o w"osy
Dba#o$& o w#osy, ich stan oraz wygl!d (fryzur") 
by#y zreszt! we wszystkich kulturach staro%ytnych 

istotnym elementem codziennej higieny i kosme-
tyki. W Grecji w miejscach publicznych kobiety 
rzadko nosi#y w#osy rozpuszczone. Uk#adanie ich 
w misterne fryzury wymaga#o pomocy wyspecjali-
zowanych s#u%!cych, zwanych kalamistrami. Kala-
mis by# to metalowy przyrz!d w kszta#cie pa#eczki 
zako(czonej ga#k!, przy pomocy którego — po jego 
rozgrzaniu w ogniu — uk#adano w#osy47. Rzymiank" 
czesa#a fryzjerka — ornatrix. Pokazywanie siwych 
w#osów by#o uwa%ane z brak dba#o$ci o siebie, 
wi"c usuwano je lub farbowano. Wykorzystywa-
no do tego celu mikstur" sporz!dzan! z t#uszczu 
i popio#u bukowego, któr! Rzymianki barwi#y sobie 
w#osy na kolor rudawy. Innym powszechnie prak-
tykowanym przez kobiety sposobem na uzyskanie 
po%!danego koloru w#osów by#y peruki. W okresie 
Cesarstwa modne by#y peruki robione z jasnych 
w#osów niewolnic z Germanii, a tak%e ciemne w#o-
sy importowane z Indii — skala tego specyficznego 
importu by#a w pewnym momencie tak wielka, %e 
ob#o%ono go podatkiem48.

1

1. Staro#ytny grzebie( pochodz%cy z Pakistanu
2. Grzebie( u#ywany w staro#ytnym Egipcie

3. Grzebie( wykonany ze z"ota z kurchanu So"ocha, 
IV w. p.n.e.

4. K%piel kobiety w haremie na obrazie Théodore’a Chassériau
5. Azjatyckie no#yczki pochodz%ce z II w. n.e.
6. Kobieta w "a$ni, Jean-Léon Gérôme, XIX w.
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Jednym z prze#omowych momentów w omawianej przez nas dziedzinie by#o wprowadzenie przez Aleksandra 
Wielkiego w IV w. p.n.e. mody na ogolon! twarz. Oko#o sto lat pó'niej zwyczaj ten przyj!# si" tak%e w Rzymie, 
a potrzeba golenia zacz"#a podkre$la& zmian" z m#odzie(ca w m"%czyzn" i przej$cie do doros#ego %ycia. G#ad-
ka twarz sta#a si" te% symbolem wysokiej pozycji spo#ecznej. Ogolony cz#owiek jawi# si" jako obraz cywilizacji 
i post"pu, podczas gdy brodaty m"%czyzna sta# si" symbolem niewolnictwa i barbarzy(stwa49.

W pó'niejszym okresie, to znaczy w II w. n.e., po latach dominacji ogolonych m"skich twarzy, cesarz Hadrian, 
przywróci# mod" na zapuszczanie brody, g#ównie jednak dlatego — o czym ma#o kto pami"ta — %e ow#osieniem 
na twarzy chcia# przynajmniej cz"$ciowo zas#oni& pozosta#e po ospie blizny50.

W Egipcie po porannych ablucjach i przep#ukaniu ust natronem (naturaln! sod!) m"%czy'ni mogli i$& do cyrulika (który 
robi# te% manicure i pedicure). Brody golono, a w#osy — ze wzgl"du na temperatur", insekty i noszone peruki — przycina-
no krótko. W przeciwie(stwie do staro%ytnych Egipcjan i Sumerów, w Babilonii zwykli mieszka(cy nosili krótkie brody, 
a urz"dnicy d#ugie, przyci"te w form" kwadratu. Ci, którzy nie mieli w#asnych #azienek i osobistych fryzjerów, korzystali 
z k!pieli w rzece lub kana#ach albo te% ustawiali si" w kolejce do cyrulika przyjmuj!cego „pod go#ym niebem”51.

O w#osy Rzymianina dba# tonsor — fryzjer-golibroda. Troszczy# si" on równie% o stan i wygl!d paznokci u r!k 
i nóg. Do III w. p.n.e. („do Italii przybyli fryzjerzy z Sycylii w roku 454 od za#o%enia Rzymu, a sprowadzi# ich Pub-
liusz Titiniusz Menas” — jak stwierdza Warro52) d#ugie w#osy i brody u m"%czyzn by#y czym$ normalnym. Pierw-
szym, który kaza# si" codziennie goli&, by# Scypio Afryka(ski M#odszy; natomiast boski August (I w. p.n.e/ 
I w. n.e.) u%ywa# zawsze brzytwy53. Od jego czasów wizyta u fryzjera by#a jednym z wyznaczników podsta-
wowych elementów higieny osobistej, bo obci"cie w#osów, u#o%enie brody by#o wa%nym elementem dba#o$ci 
o siebie. Najbogatsi mieli w#asnych fryzjerów, wi"kszo$& jednak korzysta#a z licznych zak#adów fryzjerskich.

„Szcz"k" Ci golarz goli, strzy%e, skubie, skrobie: Czy to wszystko na jednej on robi osobie?”54

Niektórzy robili wiele, %eby spotka( z golibrod! unikn!&. W jednym ze swoich utworów Marcjalis na$miewa si" 
z l"ku niejakiego Gargaliana przed wizyt! u tonsora:
„Zarost $rodki sztucznymi wyt"piasz na twarzy
Czy%by$, Gargalianie, l"ka# si" golarzy?
Có% zrobisz z paznokciami, bo ich wszak wiesz o tym
Nie wytrzebi %ywic! ni weneckim b#otem?
Maszli co wstydu, przesta( pastwi& si" nad twarz!:
Babom wiedzie& od czego im w#osy wy#a%!”.55

Marcjalis ma tu na my$li kremy do depilacji, które wtedy, podobnie zreszt! jak wspó#cze$nie, by#y alternatyw! 
do krwawego zabiegu golenia za pomoc! ostrzy. Nale%y bowiem pami"ta&, %e ówczesne golenie odbywa#o si" 
zazwyczaj bez u%ycia myd#a czy pianki zmi"kczaj!cych skór", a sam zabieg dokonywany %elazn! brzytw! nie-
rzadko bywa# stosunkowo bolesny. Pliniusz Starszy podawa# recept" na leczenie skalecze( po goleniu — by#a 
to paj"czyna zanurzona w oliwie i occie.

Staro%ytni Egipcjanie do usuwania w#osów u%ywali p"set i brzytew, które wykonane by#y z miedzi i br!zu, cza-
sem ze z#ota. Przechowywano je w skórzanych woreczkach lub futera#ach, %eby zabezpieczy& przed przedwcze-
snym st"pieniem ostrza. M"%czy'ni golili w#osy i brody56. Kap#ani golili „co drugi dzie( ca#e cia#o, a%eby ani wesz, 
ani %aden inny obrzydliwy owad nie pokaza# si" u nich podczas sprawowania s#u%by bo%ej”57. 

Hindusi pozbywali si" ow#osienia z okolic klatki piersiowej i miejsc intymnych58. Specjalistkami od usuwania 
zb"dnego ow#osienia by#y kobiety. O ile pi"kne w#osy na g#owie i d#ugie rz"sy oraz uporz!dkowane brwi by#y 
symbolem pi"kna, dba#o$ci o siebie i atrakcyjno$ci, to ow#osienie na innych cz"$ciach cia#a uwa%ane by#o 
za sprzeczne z higien!. Od XVI w. p.n.e. asyryjskie kobiety u%ywa#y do depilacji ma$ci z soli morskiej, miodu 
i sproszkowanego alabastru. W$ród Rzymianek popularna by#a depilacja „chemiczna”, do której u%ywano spe-
cjalnej ma$ci — psilostrum. Przepis na wykonanie takiego $rodka podaje Pliniusz Starszy:

„Nasienie czarnej amery(skiej wierzby z pian! srebrn! w równej wadze pomieszane i po k!pieli rozsmarowane 
s#u%y#y za psilothrum [$rodek do usuwania w#osów]”59. „)ywica bluszczu jest psilothrum”60. 

Zamo%ne kobiety egipskie my#y si" par" razy dziennie i oddawa#y si" w r"ce specjalistów od piel"gnacji d#oni, 
stóp i depilacji. Podobnie jak Egipcjanki, Greczynki usuwa#y zb"dne ow#osienie. U Arystofanesa jedna z kobiet 
mówi: „Zaczn" od wyrzucenia brzytwy, abym sta#a si" ca#a zaro$ni"ta i ju% w niczym nie przypomina#a kobiety”61. 

1. Br%zowy strigil, Rzym, I w. n.e.
2. Skrobaczka do depilacji wykonana ze szk"a, 

Rzym, III w. n.e.
3. Tonsor – fryzjer-golibroda, na ilustracji z XVIII w.
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„O jasne oko glinianej lampeczki (…)
Ty #on o$wietlasz sekretne zak!tki,
Puch opalaj!c, który tam zakwita (…)”64.

Praktyka opalania w#osów #onowych by#a w Grecji do$& popu-
larna, ale jej przedstawienie w sztuce jest prawdziw! rzadko-
$ci!65. Na jednym z kyliksów (pucharów) zachowa#a si" scena 
przedstawiaj!ca kobiet", która trzyma lamp" oliwn! tak blisko, 
by przypali& w#osy #onowe. Kobieta kuca nad zbiornikiem z wod! 
zapewne po to, %eby interweniowa& w przypadku ewentualnego 
oparzenia. W drugiej r"ce trzyma (by& mo%e namoczon!) g!bk". 
G!bki by#y wówczas powszechnie stosowane do mycia i k!pieli. 
U Homera Hefajstos, udaj!c si" na spotkanie z Tetyd!, „g!bk! twarz 
obmy# woko#o, potem obydwa ramiona”66.

W$ród opisów cz"sto pojawia si" sugestia informuj!ca o wyrywaniu 
w#osów lub usuwaniu ich p"set!:

„(…) starczy %e z niewolnikiem le%!c na ko%uchu,
Jemu poka%! wyskubane wdzi"ki”67

Równie% starsze kobiety pozbywa#y si" ow#osienia #onowego.

„Po có%, Ligejo, wyskubujesz sobie
Wiekowe #ono? Zostaw prochy w grobie!
M#odej wypada dba& o tak! schludno$&,
(…) B"dzie ci — my$lisz — s#u%y& za przyn"t"
Co$, co ju% dawno zmursza#o ze szcz"tem?
Wstyd' si" Ligejo, porzu& te zachody
I lwu zdech#emu nie podskubuj brody!”68.

Kobiety pos#ugiwa#y si" te% brzytw!:

„(…) Poka%", a zobaczysz,
)e cho& stara jestem, jednak
Kud#ów nie ma, wszystko g#adko
Wygolone, ka%dy w#os”69.

Kobiety w czasach staro%ytnych nie zapomina#y o depilacji okolic intymnych. W!tek ten pojawia si" m.in. wielo-
krotnie w komediach Arystofanesa wskazuj!c, %e dla Greczynki depilacja okolic intymnych by#a równoznaczna 
z zachowaniem czysto$ci i jednocze$nie posiadaniem atrakcyjno$ci seksualnej62. Wiemy, %e mog#y one wybie-
ra& w$ród kilku metod63. Jedn! z nich, zapewne szalenie bolesn!, by#o opalanie w#osów. 
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Znany ze swych ekscentrycznych zachowa( cesarz Heliogabal (III w. n.e.) mia# u%ywa& brzytwy jako czego$ 
w rodzaju seksualnego fetyszu. Podczas k!pieli, kiedy przebywa# z kobietami, „sam namaszcza# je ma$ci! 
przeciw ow#osieniu, której sam u%ywa# do swej brody (…). Goli# te% w#asnor"cznie podbrzusza swoim partne-
rom, u%ywaj!c brzytwy, któr! potem goli# brod"”70.

Popularne w$ród Rzymian by#o usuwanie w#osów spod pach. Musia# by& to zabieg do$& nieprzyjemny, je$li 
damy wiar" przekazom Seneki, który ka%e nam sobie wyobrazi& „wyrywacza w#osów spod pach, który, by 
zwróci& na siebie wi"cej uwagi — wydobywa co chwila g#os cienki a skrzypi!cy i nigdy nie milknie, chyba jedy-
nie wtedy, gdy w#a$nie skubie w#osy i w ten sposób zmusza drugiego, by krzycza# zamiast niego”71. 

Higiena jamy ustnej
Je$li si" ju% krzycza#o, nale%a#o mie& przynajmniej przyjemny oddech i pokazywa& zadbane z"by. Staro%ytni 
Egipcjanie ca#kiem nie'le radzili sobie z chorobami przyz"bia i bólami z"bów, ale jednocze$nie wydaje si", %e 
nie przywi!zywali wielkiej wagi do higieny jamy ustnej. Nie uda#o si" podczas wykopalisk odnale'& szczoteczek 
czy innych narz"dzi, które mog#y s#u%y& do czyszczenia jamy ustnej i z"bów72.

Natomiast Hindusi, poniewa% uwa%ali usta za bram" cia#a, starali si" utrzymywa& je w czysto$ci. O wschodzie s#o(ca 
bramini czy$cili z"by przez oko#o godzin". )aden religijny Hindus nie zjad# $niadania bez wcze$niejszego wyczysz-
czenia z"bów szczoteczk! wykonan! z m#odych ga#!zek drzew lub krzewów z rozdzielonymi na ko(cu w#óknami73.

W Grecji codzienny rytua# higieniczny obejmowa# czyszczenie z"bów i j"zyka, namaszczanie cia#a i p#ukanie 
ust. Preparatem do p#ukania ust by#y wyci!gi z kamfory, kardamonu i innych zió#. Hipokrates (V/IV w. p.n.e.) 
wspomina, %e Grecy sprowadzali takie p#yny do zachowania $wie%o$ci w ustach, i pisze, %e w ich sk#ad wcho-
dzi#o bia#e wino z any%kiem, koprem i mirr!. Mikstur" t" nazywano „indyjskim preparatem”74. Wydaje si", 
%e znano równie% wyka#aczki, które s#u%y#y przywróceniu czysto$ci jamy ustnej po posi#ku; Diodor Sycylijski 
wspomina, %e Agatokles, tyran Syrakuz (IV/III w. p.n.e.), czy$ci# po kolacji z"by za pomoc! pióra75.

Przesad" w dba#o$ci o higien" niektórzy greccy autorzy krytykowali. W zestawieniu typów charakterów Teofra-
sta pojawia si" opis osoby pró%nej. Jest to kto$, kto — mi"dzy innymi — „(…) bardzo cz"sto ka%e sobie obcina& 
w#osy i dba o to, by mie& bia#e z"by. Zmienia p#aszcze jeszcze zupe#nie dobre do u%ycia i namaszcza si" pach-
n!cymi olejkami76”. Ale jednocze$nie ten, kto o stan uz"bienia nie dba#, (...) „A z"by ma czarne i poszczerbione, 
tak %e przykro z nim si" zetkn!&”, zosta# przez Teofrasta opisany jako osoba obmierz#a77.

Rzymianie interesowali si" higien! jamy ustnej, a na jej brak — nierzadko gwa#townie — reagowali. Najlepszym 
przyk#adem na to mog! by& cz"ste prze$miewcze komentarze w tekstach Katullusa czy Marcjalisa dotycz!ce 
nie$wie%ego oddechu, brudnych lub zepsutych z"bów78. Do codziennej higieny u%ywano proszku do mycia z"-
bów najcz"$ciej przygotowanego ze sproszkowanych ko$ci, kopyt i rogów niektórych zwierz!t, skorup krabów 
i muszli ostryg. Mieszano go np. z miodem, czasami dodaj!c wyci!gi z zió#. Taki preparat nie tylko oczyszcza# 
z"by, ale mia# je pono& wybiela&, wzmacnia& dzi!s#a, a nawet minimalizowa& bóle z"bów79. 

Do$& drastyczn! alternatyw! dla stosowania proszków na z"by (proponowan! przez kilku autorów) by#o p#u-
kanie z"bów moczem. Wydaje si" jednak, %e zwyczaj ten wzbudza# w$ród samych Rzymian du%e kontrowersje 
i w!tpliwo$ci natury estetycznej. Przyw"drowa# — jak si" zdaje — do Rzymu z prowincji Hiszpanii, ale nie zdoby# 
zbytniej popularno$ci, cho&, je$li wierzy& Katullusowi, móg# by& skuteczny.

„Egnacjusz z"by ma jak na reklamie —
Ch"tnie je szczerzy (…)
Lecz Ty Celtyber! A w hiszpa(skiej ziemi
Tym, co kto wyszcza#, powstawszy z po$cieli,
Z"by i dzi!s#a p#uka& nie nowina.
Ol$niewaj!cej twoich z"bów bieli
Oto i sekret: poranna uryna”80.

W ostatecznym rozrachunku nie $rodki by#y jednak wa%ne, a cel — posiadanie bia#ych z"bów i $wie%ego 
oddechu. Ci, którzy nic nie robili w tym kierunku, mogli sta& si" po$miewiskiem i celem ataków oraz niewy-
brednych %artów, tak jak pewien Emiliusz:

„Nie ma %adnej ró%nicy, tak my$l" — za$wiadczcie bogowie! —
Czy usta mam, czy te% dup" pow!cha& Emiliuszowi.
Bo dupa — czysta sterylnie, za$ usta — nie znajdziesz brudniejszych,
Powiem wi"cej: to dupa jest czystsza, #adniejsza od g"by,
Z"bów przynajmniej nie szczerzy. A z"by ta g"ba ma ko(skie,
Dzi!s#a za$ poczernia#e jak deski starego powozu (…)”81.

Do wspomnianej wy%ej metody p#ukania ust uryn! nawi!zuje, w swojej b#yskotliwej mowie obronnej, Apulejusz. 
Przy okazji robi (do$& d#ugie i z#o$liwe — wobec swoich oskar%ycieli) rozwa%ania na temat zachowania higie-
ny (nie tylko jamy ustnej). Zaznacza, %e oskar%yciele „najpierw wybrali z moich fraszek wierszowanych li$cik 
o proszku do z"bów adresowany do niejakiego Kalpurniana (...). Same bowiem wiersze wskazuj!, %e zwróci# si" 
do mnie o co$ do czyszczenia z"bów:

 Witam ci" w krótkim wierszu, Kalpurnianie!
 Chcia#e$? Wys#a#em. Niech twe z!bki $wiec!!
 Z ziela, co ros#o na arabskim #anie,
 Najwspanialszego proszku przyjmij nieco; 
 On leczy dzi!s#a... a gdy tak si" stanie, 
 )e jam" ustn! k!ski ci za$miec!,
 Uprz!tnie. Z jakiej% pokazywa& racji,
 Podczas u$miechu, resztki po kolacji?

(…) Chyba godny jestem nagany tylko z tego powodu, %e Kalpurnianowi wys#a#em proszek z ziela arab-
skiego, gdy% jemu o wiele bardziej by przysta#o, zgodnie z plugawym obyczajem Hiberów, w#asn! — jak 
mówi Katullus — uryn! (…). Ja natomiast ze swej strony powiedzia#bym, %e cz#owieka wolnego i szla-
chetnego nic tak nie ha(bi, jak nieczysto$& jamy ustnej (…). Chcia#bym jeszcze, aby mój krytyk Emilian 

odpowiedzia#, czy nale%y do jego obyczajów czasami my& nogi? 
A je%eli nie zaprzecza, to niech wyka%e, %e wi"cej troski nale%y 
po$wi"ca& czysto$ci nóg ni% z"bów! Oczywista, %e je$li kto$ tak 
jak ty, Emilianie, prawie nigdy nie otwiera ust, a robi to tylko dla 
rzucania przekle(stw i obelg, ten — s!dz" — niech o usta nie dba 
w ogóle; niech nie czy$ci z"bów ani zagranicznym proszkiem 
(bo ju% lepiej, je$li je natrze w"glem ze stosu), ani nawet niech 
nie p#ucze ich zwyk#! wod! ; i co wi"cej, jego pod#y j"zyk, narz" -
dzie k#amstw i z#o$liwo$ci, niech le%y sobie zawsze we w#asnych 
cuchn!cych brudach82”.

Rozwój techniki, klimat, kwestie kulturowe czy religijne od wieków 
maj! wp#yw na to, w jaki sposób dbano (i dba si") o higien" osobist!. 
Wydaje si", %e postulaty Owidiusza przytoczone na pocz!tku tekstu 
brzmi! jednak wyj!tkowo uniwersalnie: dba#o$& o cia#o pozbawione 
zapachu potu, zabiegi depilacyjne, zadbane w#osy i paznokcie, $wie-
%y oddech i jasne, zdrowe z"by i dzi!s#a…

W s#ynnym senniku Artemidora znajduj! si" równie% wzmianki o co-
dziennych ablucjach. Widocznie niektórzy nawet w nocy my$leli, 
a w#a$ciwie $nili o k!pieli. „Najdawniejsi autorzy rozpraw onejrok-
tycznych twierdzili, %e sny o k!pieli nie wró%! k#opotów. Nie znano 
wówczas #a'ni, a do k!pieli s#u%y#y wanny trzymane w domach. Gdy 
pojawi#y si" ogólnie dost"pne termy, zacz"to uwa%a& k!piel za z#y 
omen (…). Przed laty takie nastawienie by#o w#a$ciwe, poniewa% 
ludzie k!pali si" rzadko i #a'nie by#y rzadko$ci!. Cia#o obmywano 
po walce lub ci"%kiej pracy, tote% k!piel przypomina#a o walce i tru-
dach. W naszych czasach s! osoby, które nie zasi!d! do sto#u, je$li 
przedtem nie za%y#y k!pieli. Niektórzy zwykli obmywa& cia#o po po-
si#ku i dodatkowo przed wieczorn! uczt!”83.

1. Pachnid"a sk"adane w darze dla Amenhotepa I, 
ok. XVI w. p.n.e.

2. Naczynie pomocne przy codziennej toalecie, Grecja, 
VI w. p.n.e.

3. Terakotowy flakon na perfumy, Grecja, VI w. p.n.e.
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)redniowiecze to epoka, z któr% zwi%zanych jest 

najwi!cej przes%dów i stereotypów. Przeci!tny 

cz"owiek nieposiadaj%cy wykszta"cenia 

historycznego cz!sto uwa#a j% za wyj%tkowo 

mroczny okres w dziejach ludzko$ci, czasy 

upadku nauki, kultury i cywilizacji. Cz!$& tych 

fa"szywych i niedostatecznie uzasadnionych 

s%dów zwi%zana by"a tak#e z szeroko poj!t% 

czysto$ci% i higien%. Gdyby$my przeprowadzili 

sond! uliczn% w$ród przypadkowo napotkanych 

przechodniów i zadali pytanie, jaki okres 

w historii kojarzy im si! z brakiem higieny 

i brudem, $redniowiecze bezapelacyjnie 

uplasowa"oby si! na pierwszym miejscu. 

W powszechnej $wiadomo$ci utrwali" si! 

bowiem pogl%d, wed"ug którego okres 

$redniowiecza to czasy „brudu, smrodu 

i ubóstwa”. Jak wi!kszo$& stereotypów, tak i ten 

nie odpowiada rzeczywisto$ci, zawiera jednak 

ziarnko prawdy. Jak du#e, postaram si! 

przedstawi& w tym rozdziale.

CZYSTO"# I BRUD 
W "REDNIOWIECZU

Wbrew tym obiegowym opiniom $redniowiecze to jedna z najczystszych epok w historii. Nie by#o ono tak czy-
ste jak staro%ytno$&, ale sprawy mycia i higieny wygl!da#y o niebo lepiej ni% w wiekach nast"pnych. Zamiast 
wi"c opiera& si" na stereotypach i mitach, przyjrzyjmy si", co na temat k!pieli i czysto$ci cia#a w $redniowieczu 
mówi! 'ród#a. O poziomie higieny osobistej informuj! nas najró%niejsze zachowane do naszych czasów teksty 
literackie — kroniki, %ywoty $wi"tych, traktaty medyczne czy te% dokumenty urz"dowe wspominaj!ce o kwo-
tach wydatkowanych na op#acenie #a'ni i $rodków czysto$ci. Równie% na licznych miniaturach w $redniowiecz-
nych r"kopisach, na drzeworytach i obrazach z tej epoki widzimy cz"sto odwzorowane sceny k!pieli i innych 
czynno$ci higienicznych.

Jak zatem sprawy higieny wygl!da#y w wiekach $rednich? Czy ludzie myli si" w owych czasach, jak cz"sto 
to czynili i gdzie? Zasadniczym miejscem, w którym wtedy korzystano z k!pieli, by#y #a'nie publiczne1. Pier-
wotnie, w latach wczesnego $redniowiecza, by#y to pozosta#o$ci po dawnych #a'niach rzymskich, zachowa-
nych mimo najazdów barbarzy(ców. Pó'niej do tego celu s#u%y#y nowo budowane zak#ady k!pielowe. Kultura 
wczesnego $redniowiecza nie przywi!zywa#a wielkiej wagi do zachowywania higieny i piel"gnowania czysto-
$ci, co mo%na wi!za& zarówno ze zmianami, jakie przynios#y Europie w"drówki ludów, jak i wp#ywem religii 
chrze$cija(skiej. Naje'd'cy barbarzy(scy nie zachwycali si" mo%liwo$ci! k!pieli w specjalnie przygotowanych 
do tego miejscach z ogrzewan! wod!, preferuj!c mycie w warunkach naturalnych. Z czasem, nieu%ywane 
i niekonserwowane instalacje i budynki sanitarne popad#y w ruin". Najazd Gotów doszcz"tnie zniszczy# akwe-
dukty doprowadzaj!ce wod" do Rzymu i od tej pory tamtejsze termy nigdy nie wróci#y do pe#nej $wietno$ci. 
Dopiero papie% Grzegorz IV w IX w. nakaza# odbudowanie #a'ni w Pa#acu Latera(skim2. Podobnie dzia#o si" na 
ca#ym obszarze dawnego Imperium Romanum. Papie%e, biskupi i w#adcy odnawiali i rozbudowywali swoje pa-
#ace, w tym te% i #a'nie. +ród#a z czasów Merowingów po$wiadczaj! obecno$& #azienek w zamo%nych domach, 
klasztorach i pa#acach biskupich3. Pozostawa#y one do ich wy#!cznego u%ytku, niekiedy tylko, jak w przypadku 
Rawenny, #askawie dopuszczano do korzystania z nich w jakie$ dni tygodnia pomniejsze duchowie(stwo. Jed-
nak tylko niewielk! cz"$& term w pó'niejszych wiekach odbudowano, wi"kszo$& nigdy nie wróci#a do stanu 
u%ywalno$ci4. K!piele w jeziorach i rzekach by#y wi"c podstawowym sposobem utrzymywania czysto$ci cia#a 
dla ni%szych warstw spo#ecznych, przede wszystkim ch#opstwa. Zale%ne wi"c by#y od lokalnych warunków kli-
matycznych i zasobów wodnych, co oznacza, %e mycie ca#ego cia#a by#o zabiegiem okazjonalnym i od$wi"tnym. 

#a'nie wracaj( do "ask
We wczesnym $redniowieczu k!piele i #a'nie publiczne nale%a#y zatem do rzadko$ci. T" instytucj" przywrócili 
$wiatu zachodniemu uczestnicy wypraw krzy%owych powracaj!cy do Europy z Bliskiego Wschodu. Na zacho-
dzie kontynentu ju% w wiekach XI—XII pojawi#y si" #a'nie wzorowane na arabskich. Nawyk cz"stej k!pieli w go-
r!cej wodzie i specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach powoli przyjmowa# si" w$ród wszystkich 

warstw ówczesnego spo#ecze(stwa5. Pierwsze powstaj!ce w $redniowieczu zak#ady k!pielowe oferowa#y 
k!piel wodn! i parow! w oddzielnych salach, w du%ych, drewnianych baliach, w których swobodnie mog#o 
zmie$ci& si" pi"& lub sze$& osób. Przesiadywanie w baliach z wod! szybko sta#o si" nowym zwyczajem wielu 
mieszka(ców Europy, zw#aszcza tych zamo%nych6.

Z kolei na terenach wczesno$redniowiecznej S#owia(szczyzny mamy po$wiadczone istnienie #a'ni parowych. 
Mówi! o tym 'ród#a archeologiczne, a tak%e relacje kronikarskie7. O k!pielach w saunie praktykowanych 
w czasach Boles#awa Chrobrego wspomina Kronika polska Anonima tzw. Galla8. Nie jest to jedyne nasze 'ró-
d#o pisane dotycz!ce tamtego okresu. W po#owie X w. wyprawi# si" na tereny zachodniej S#owia(szczyzny 
Ibrahim ibn Jakub, hiszpa(ski )yd, podró%nik i kupiec. Jego relacja z tej podró%y stanowi jeden z najstarszych 
opisów ziem polskich ówczesnych czasów. Tak pisze o drewnianej #a'ni s#owia(skiej z IX—X w.: „Nie maj! 
S#owianie #a'ni, lecz pos#uguj! si" deskami z drzewa. Zatykaj! szpary w nich czym$, co bywa na ich drzewach, 
podobne do wodorostów, a co oni nazywaj! mech (...). Buduj! piec z kamienia w jednym roku i wycinaj! w gó-
rze na wprost niego okienko dla uj$cia dymu. A gdy si" piec zagrzeje, zatykaj! owe okienko i zamykaj! drzwi 
domku. Wewn!trz znajduj! si" zbiorniki na wod". Wod" t" lej! na rozpalony piec i podnosz! si" k#"by pary. 
Ka%dy z nich ma wieche& z trawy, którym porusza powietrze i przyci!gaj! j! ku sobie. Wówczas otwieraj! 
si" im pory i wychodz! zb"dne substancje z ich cia#. P#yn! z nich strugi potu i nie zostaj! na %adnym z nich 

1, 2. )redniowieczne "a'nie

ani $ladu $wierzbu czy strupa”9. Obecno$& #a'ni na terenach S#owia(szczyzny we wczesnym $redniowieczu 
potwierdzaj! tak%e badania archeologiczne10.
K!piel w takiej #a'ni traktowana by#a bardziej jako zabieg leczniczy ni% higieniczny11. W owych czasach 
na terenie S#owia(szczyzny najcz"$ciej k!pano si" przecie% w naturalnych zbiornikach wodnych — jeziorach 
i rzekach. W ich pobli%u lub te% przy studniach dbano o czysto$& stroju. Moczono i prano bielizn", czyszczono 
odzie% i obuwie12.
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Zwyczaje k(pielowe
Wraz z up#ywem czasu i stopniowym wzrostem za-
mo%no$ci spo#ecze(stwa zmienia#y si" te% zwycza-
je dotycz!ce czysto$ci. Mamy równie% coraz wi"cej 
'róde# mówi!cych o codziennym %yciu tamtejsze-
go spo#ecze(stwa. W zamkach, bardzo bogatych 
domach i klasztorach istnia#y #a'nie lub prywatne 
pokoje k!pielowe, przeznaczone dla zaspokoje-
nia tego typu potrzeb mieszka(ców. W domach 
mieszcza(skich zazwyczaj k!pano si" w kuchni, 
w wiejskich domach w g#ównej izbie. Na wsiach naj-
cz"$ciej, szczególnie w ciep#ych okresach roku, k!-
pano si" na dworze w rzekach, jeziorach i stawach. 
W domach do k!pieli s#u%y#a specjalna balia, do 
której nalewano wody dzbanami lub wiadrami. By#a 
to czynno$& mozolna i d#ugotrwa#a, wod" nale%a#o 
uprzednio przynie$& ze studni i podgrza&. Oczywi-
$cie ma#o kto móg# pozwoli& sobie na w#asn! #a'ni" 
— raczej korzystano odp#atnie z #a'ni publicznych. 
W wi"kszych miastach by#o kilkana$cie lub kilka-
dziesi!t takich przybytków. W samym Pary%u by#o 
w XIII w. ponad 30, w Wiedniu 29, we Frankfur-

cie 15, w Norymberdze 1213, a w XIV-wiecznym 
Krakowie 1114. Inne polskie miasta tak%e posiada-
#y pewn! liczb" tego typu zak#adów k!pielowych. 
W Poznaniu, P#ocku i Elbl!gu w po#owie XV w., 
w obr"bie murów miejskich mamy po$wiadczone 
istnienie kilku #a'ni15. Przybytki te by#y mniejsze 
lub wi"ksze, zwykle jednak sk#ada#y si" z kilku izb. 
W jednych znajdowa#y si" balie i wanny z podgrze-
wan! lub ch#odn! wod!, w innych za%ywano k!pieli 
parowej, w jeszcze innych mo%na by#o skorzysta& 
z us#ug cyrulika, ostrzyc w#osy i ogoli& brod". Naj-
cz"$ciej najpierw korzystano z k!pieli parowych, 
nast"pnie oblewano si" zimn! wod!, ch#ostano 
tak%e cia#o rózgami brzozowymi16.

Z k!pieli tego typu ludzie korzystali bardzo ch"t-
nie i cz"sto; dotyczy#o to przedstawicieli wszyst-
kich warstw spo#ecznych. Takich k!pieli za%ywali 
ksi!%"ta, rzemie$lnicy, mieszcza(stwo, biedota 
i s#u%ba. Powody odwiedzania #a'ni by#y najró%-
niejsze, podstawowym oczywi$cie by#a ch"& za-
chowania higieny, ale wizyt" tak! traktowano 
równie% jako $wietny sposób do regeneracji cia#a 
i okazj" do towarzyskich pogaduszek i zabawy17. 
W dojrza#ym $redniowieczu pojawi# si" nawet 
obowi!zek regularnego korzystania z k!pieli. 
Takie zasady wprowadzi#y w swoich statutach 
cechy rzemie$lnicze. Uczniowie i czeladnicy zo-
bowi!zani byli w $ci$le ustalonych odst"pach 
czasu k!pa& si" w #a'niach. Kosztem tych wizyt 
obci!%any by# ich mistrz18. Niekiedy przyznawa-
no podopiecznym specjalny dodatek pieni"%ny 
na ten cel. Do prowadzenia uczniów do k!pieli 
zobowi!zani byli równie% nauczyciele szkó# pa-
rafialnych19. Ubo%szym cz#onkom spo#ecze(stwa 

fundowano co jaki$ czas mo%liwo$& umycia si" 
w ciep#ej wodzie. Bogaci mieszczanie w licznych 
dokumentach testamentowych przeznaczali kon-
kretne kwoty na ten cel20. Prywatni dzier%awcy 
#a'ni miejskich musieli kilka lub kilkana$cie razy 
w roku za darmo udost"pnia& je biednym21.

K!piele w $redniowieczu nie by#y czynno$ci! stricte 
prywatn!. Cz"sto k!pano si" wi"ksz! grup! za#a-
twiaj!c przy tym liczne sprawy. Przekazy 'ród#owe 
wspominaj! o wielu tego typu sytuacjach. Pierwsza 
polska kronika autorstwa Anonima tzw. Galla poda-
je, %e Boles#aw Chrobry mia# zwyczaj wraz ze swy-
mi dostojnikami relaksowa& si" w #a'ni. Tam tak%e 
wymierza# sprawiedliwo$& niepos#usznym wojom. 
„Skoro za$ przybyli ci, po których pos#ano, nie od 
razu byli stawiani przed oblicze królewskie, lecz 
najpierw przed królow!, (...) po czym prowadzono 
ich do #a'ni królewskiej. Tam ich król Boles#aw we 
wspólnej k!pieli ch#osta# jak ojciec dzieci (...)”22.

K!piele by#y bardzo popularne ju% na dworze Karola 
Wielkiego. Jak pisa# Einhard, biograf tego w#adcy, 
cesarz niezwykle upodoba# sobie to zaj"cie. Lubi# 
przy tym towarzystwo, tak wi"c oddawa# si" tej 
czynno$ci w do$& licznym gronie. W %ywocie cesa-
rza Karola mo%emy przeczyta&: „Bardzo lubi# k!pie-
le w gor!cych naturalnych 'ród#ach; cz"sto &wiczy# 
si" w p#ywaniu, w czym by# prawdziwym mistrzem. 
Z tego powodu zbudowa# sobie pa#ac w Akwizgra-
nie i mieszka# tam stale przez ostatnie lata a% do  
$mierci. I nie tylko synów, ale i znakomitych panów 
i przyjació# zaprasza# do k!pieli, niekiedy nawet do-
mowników i ludzi ze stra%y przybocznej; bywa#o, %e 
sto albo i wi"cej osób k!pa#o si" jednocze$nie”23.

Mi!dzy przyjemno%ci( a konieczno%ci(
Niejednokrotnie przyjemno$& p#yn!c! z k!pieli 
#!czono z rado$ci! ucztowania. Zapraszano go$ci, 
usadzano ich w kadziach z wod! i cz"stowano 
smako#ykami. Wida& to wyra'nie w zachowa-
nych dokumentach ksi"cia burgundzkiego Filipa 
Dobrego z po#owy XV w. Koszty przygotowania 
k!pieli #!cz! si" tam z dodatkowymi wydatkami 
na jedzenie, zw#aszcza mi"so24. Tak%e liczne 
zachowane miniatury i obrazy przedstawiaj!ce 
scenki z k!pieli potwierdzaj! towarzyski cha-
rakter tych zabiegów higienicznych. Widzimy na 
nich wn"trza #a'ni, a w nich m"%czyzn i kobiety 
ucztuj!cych wspólnie w wannach, przy akompa-
niamencie muzyki. Na specjalnych pó#kach stoj! 
kielichy i talerze z potrawami. Rzadziej spotykamy 

ikonografie z pojedynczymi osobami siedz!cymi 
samotnie w kadziach z wod!. Wtedy s! one obs#u-
giwane przez s#u%b", która reguluje temperatur" 
wody, podaje r"cznik czy te% pomaga przy myciu. 
Zawsze jednak gdzie$ w pobli%u balii znajduje si" 
jakie$ jedzenie. Muzyka i posi#ek jest cz"sto po-
wtarzaj!cym si" motywem takich ilustracji.

1, 2. K%piele w $redniowieczu nie by"y czynno$ciami prywatnymi
3. Plaga we Florencji, Luigi Sabatelli, 1348 r.

4. Nieczysto$ci wylewane by"y przez okna bezpo$rednio na ulice
1

2

4

3



60

Historia higieny wod! pisana 61

Popularne staj! si" tak%e k!piele lecznicze. 
W XII i XIII w. we W#oszech, Niemczech i chrze$ci-
ja(skiej Hiszpanii powstawa#y liczne k!pieliska 
tego typu, bazuj!ce cz"sto na naturalnych 'ró-
d#ach termalnych. Jednym z najbardziej znanych 
w tamtych czasach by#o k!pielisko w Pozzuoli, 
ma#ym miasteczku na pó#noc od Neapolu. Miej-
scowo$& t" szczególnie rozs#awi# popularny wów-
czas wierszowany poemat De Balneis Puteolanis. 
Napisa# go %yj!cy na prze#omie XII i XIII w. poeta 
italski Pietro da Eboli. Jest to pierwsze dzie#o 
o uzdrawiaj!cych dzia#aniach 'róde# termalnych 
s#awi!ce zalety leczniczych k!pieli25.

Mimo swej powszechno$ci k!piele ca#ego cia#a nie 
by#y zapewne zwyczajem codziennym. Najcz"$ciej 
mycie ogranicza#o si" do umycia r!k przed posi#-
kiem, rano twarzy, r!k i z"bów, wieczorem czasa-
mi tak%e stóp26. Ludzie na ogó# myli si" w zimnej 
wodzie, o ile nie byli bardzo zamo%ni. Gor!ca woda 
przeznaczona by#a do celów k!pielowych.

W czasach $redniowiecza nie zwracano a% tak 
du%ej, jak obecnie, uwagi na higien" jamy ustnej. 
Nie znaczy to jednak, %e nie dbano o ni! zupe#nie. 
Z"by najcz"$ciej czyszczono przez pocieranie ich 
szmatk! lub patyczkiem, ewentualnie wykorzy-

i zimnej wodzie oraz dbanie o czysto$& z"bów 
i w#osów. Znajdziemy tam liczne przepisy na ró%-
ne k!piele.

Jedne polecane by#y osobom starszym, inne 
m#odszym; specjalne przeznaczone by#y dla ko-
biet w ci!%y i ma#ych dzieci. Dodawano do wody 
najró%niejsze mieszanki zió# i olejków w zale%no-
$ci od tego, jaki mia# by& efekt k!pieli. Jednym 
z bardziej znanych traktatów medycznych jest 
Regimen Sanitatis Salernitanum (Przepisy zdro-
wotne Szko#y Salerne(skiej). Jest to #aci(skie 
wierszowane dzie#o anonimowego autora40. 
Utwór ten t#umaczony na wiele j"zyków by# nie-
zwykle popularny w czasach $redniowiecza. Za-
wiera wiele porad dotycz!cych higieny, zdrowia 
i %ywienia. Tak opisuje porann! toalet":

„Rankiem po wstaniu umyj r"ce w zimnej wodzie, 
post"puj tak z ni! dalej, nieco si" przeci!gnij, 
uczesz w#osy, wyczy$& z"by, te czynno$ci wzmoc-
ni! umys#, wzmocni! te% pozosta#e cz#onki cia#a”41.

Odczytywanie 'róde"
Przytoczone powy%ej 'ród#a udowadniaj!, 
%e obiegowe opinie o wyj!tkowo brudnym $re-
dniowieczu s! zasadniczo bezpodstawne. In-
formacje pozyskane na podstawie literatury, 
ikonografii i dokumentów temu przecz!. Cz"sto 
jednak 'ród#a mog! sprowadzi& na manowce 
niewprawnego odbiorc". Trzeba nauczy& si" w#a-
$ciwie je odczytywa&. Jednym z podstawowych 
dokumentów, z których uzyskujemy wiadomo-
$ci o $redniowieczu, s! 'ród#a hagiograficzne. 
Przedstawiaj! %ywoty $wi"tych i cuda dokonane 
za ich przyczyn!. Znajdziemy tam mi"dzy inny-
mi wiele przyk#adów ascetycznych zachowa( 
ich bohaterów: noszenie starych, zniszczonych 
i brudnych szat, posty, nienoszenie obuwia, 
spanie na twardym pos#aniu42. W$ród takich 
praktyk umartwiania cia#a jest tak%e unikanie 
k!pieli. Na przyk#ad w %ywocie ksi"%nej Kingi, 
%ony Boles#awa Wstydliwego czytamy, %e przy-
sz#a $wi"ta: „Surowo$ci! postów i umartwie( 
usi#uj!c sk#onno$ci cielesne z ca#ym zapa#em 
pobo%no$ci opanowa& (...) ca#kowicie odrzuca-
j!c korzystanie z ciep#ej wody i k!pieli, bardzo 
rzadko i tylko wówczas, gdy mia#a przyj!& Naj-
$wi"tszy Sakrament, godzi#a si" na obmycie 
twarzy i ust wod!, dbaj!c, by nawet najmniejsza 
kropla przyjemno$ci nie pojawi#a si" na jej duszy 
podczas mycia si"”43.

Tak%e Jadwiga ,l!ska, %ona Henryka Brodatego, 
umartwia#a si" w podobny sposób44. Obie bogo-
bojne niewiasty nie czyni#y tak jednak z powodu 
niech"ci do wody albo zami#owania do brudu, ale 
z powodu d!%enia do $wi"to$ci. Woda, k!piel, 
czynno$ci higieniczne oprócz zapewnienia czy-
sto$ci, by#y równie% 'ród#em przyjemno$ci. Pobo%-
ni ludzie w $redniowieczu, oddaj!cy si" ascezie, 
starali si" unika& wszelkich przyjemno$ci zwi!za-
nych z cia#em, a wykonywa& tylko te czynno$ci, 
które cia#o umartwia#y. Przyszli $wi"ci i $wi"te nie 
wymagali takiego heroizmu od zwyk#ych ludzi. 
Nie oczekiwali od innych rezygnacji z zachowania 
czysto$ci cia#a, wr"cz przeciwnie. Cz"sto w ich 
%ywotach, a tak%e w pismach po$wi"conych in-
nym $wi"tym m"czennikom, mo%emy przeczyta& 
sceny opisuj!ce pobo%ne niewiasty i m"%czyzn, 
us#uguj!cych w k!pieli ubogim45. Czyni# tak np. 
$w. Franciszek z Asy%u, który pomaga# w k!pie-
li ubogim i tr"dowatym46. Przyk#ady umartwie( 
cia#a znajdziemy równie% w kronikach. )yj!cy 
w XIII w. ksi!%" wielkopolski Przemys# I przed-
stawiony jest w Kronice wielkopolskiej jako 
wyj!tkowo pobo%ny i %arliwy religijnie w#adca. 
Kronikarz wylicza jego zalety i podkre$la asce-
tyczne praktyki, jakim si" oddawa#. Pisze mi"dzy 
innymi: „K!pieli przez dobre cztery lata przed 

1. K%piel $redniowiecznej damy przedstawiona na jednym 
z paryskich gobelinów

2. Fresk w ko$ciele Santa Maria della Scala w Sienie, 
który w $redniowieczu pe"ni" rol! szpitala

stuj!c specjalnie sporz!dzone w tym celu pasty 
lub mieszanki zió#27. Do mycia cia#a zazwyczaj 
u%ywano zmydlaj!cych zió# — mydlnicy lekarskiej 
lub innych ro$lin z rodziny go'dzikowatych28, 
a tak%e #ugu29. U%ywano te% myde# opartych na 
t#uszczu zwierz"cym, popiele z drewna i sodzie, 
ale by#y one stosunkowo drogie. Na po#udniu Eu-
ropy korzystano najcz"$ciej z myde# produkowa-
nych z oliwy z oliwek zamiast t#uszczów zwierz"-
cych, z dodatkiem sody, zió# i kwiatów. 

Po k!pieli wycierano si" r"cznikami z p#ótna lnia-
nego. Do utrzymania higieny cia#a s#u%y#y tak%e 
specjalne przyrz!dy. W wykopaliskach archeolo-
gicznych z okresu $redniowiecza cz"sto mo%emy 
odnale'& grzebienie, no%yce, szczypce do usuwa-
nia w#osów, rzadziej brzytwy i #y%eczki do czysz-
czenia uszu oraz inne tego typu utensylia30.

Starano si" równie% troszczy& o czysto$& odzie%y, 
nie zawsze z dobrym skutkiem. Higiena $rednio-
wiecznego stroju pozostawia#a wiele do %ycze-
nia31. Ubrania wierzchnie by#y prane zdecydowanie 
rzadziej ni% dzi$, nie wszystkie zreszt! si" do tego 
nadawa#y. Niektóre materia#y, jak np. jedwab, we#-
na i skóra – albo trudno si" pra#o, albo w kontakcie 
z wod! ulega#y zniszczeniu. A w z#ych warunkach 

higienicznych #atwo l"g#y si" wszelkie paso%yty: 
pch#y, wszy, pluskwy i inne robactwo32. Szczegól-
nie we znaki dawa#y si" ludziom wszy. Próbowano 
je zwalczy& poprzez mycie i wyczesywanie w#osów, 
iskanie, oraz k!piele w naparach zio#owych33. Bar-
dzo skuteczn! metod! by#o oczyszczanie ubra( 
metod! #ugowania, czyli zalanie brudnych tkanin 
gotowym #ugiem34.

To kwestia wychowania
,redniowieczne poradniki, traktuj!ce o wychowa-
niu dzieci czy dobrych obyczajach coraz wi"cej 
miejsca przeznacza#y zaleceniom higienicznym35. 
Równie% w literaturze pi"knej mo%emy odnale'& 
wiele fragmentów mówi!cych o zwyczajach higie-
nicznych epoki. Wytworny rycerz, ale te% kupiec 
i rzemie$lnik powinien my& r"ce przed i po ka%dym 
posi#ku, czy$ci& z"by, obmywa& twarz. Powie$& 
o ró%y (Le Roman de la Rose), niezwykle popular-
ny w owych czasach, pó'no$redniowieczny alego- 
ryczny poemat francuski przedstawia wyk#ad o re-
gu#ach mi#o$ci dworskiej, rycerskiej. Pada tam 
wiele rad dla kochanków, cz"$& z tych poucze( do-
tyczy równie% higieny. Tak wi"c powinni oni dba& 
o z"by, unika& brudu i starannie my& r"ce, aby pod 
paznokciami nie pojawi# si" czarny osad. 

„Wszelkim si" brudem musisz brzydzi&,
cz"sto myj r"ce, dbaj o z"by,
pami"taj, by pod paznokciami
brud czarny nigdy nie zostawa#”36.

XIII-wieczny anonimowy prowansalski poemat ry-
cerski Roman de Flamenca wspomina o wielkiej 
uczcie wydanej dla trzech tysi"cy dam i rycerzy. 
Uczestnicy biesiady, jak podaje dzie#o, myli r"ce 
przed i po posi#ku37. Mycie r!k to motyw, mo%na 
powiedzie&, wszechobecny w $redniowiecznych 
tekstach literackich38. Trudno znale'& romans ry-
cerski b!d' inny utwór liryczny z tamtego okresu, 
który nie wspomina#by o tego typu czynno$ciach 
higienicznych. Pami"ta& jednak nale%y, %e wielo-
krotnie podkre$lane w literaturze pi"knej mycie 
r!k $wiadczy nie tylko o zami#owaniu do czysto-
$ci, ale ma równie% podkre$la& og#ad" i wytwor-
no$& bohaterów39. 

Troska o zdrowie
Tak%e pocz!wszy od XII w. traktaty medyczne 
napisane w $redniowieczu wspominaj! o leczni-
czych i higienicznych w#a$ciwo$ciach k!pieli. Za-
lecaj! cz"ste mycie skóry ca#ego cia#a w ciep#ej 

$mierci! nie u%ywa#”47. Skoro wyj!tkowe by#o 
umartwianie si" poprzez rezygnacj" z elemen-
tarnej nawet higieny osobistej, to trzeba za#o%y&, 
%e mycie si" i k!piele by#y czym$ normalnym 
i powszechnym. Jak pisze Ryszard Kiersnowski: 
„%ywot $wi"tej jest w pewnym stopniu negaty-
wem %ycia grzeszników, jego bohaterka czyni 
to, czego zwykli ludzie nie robi!, mo%na wi"c 
próbowa& odczytywa& te teksty te% na opak, 
widz!c w nich chocia%by $wiadectwo elementar-
nych wymogów higieny zachowywanych przez 
grzeszn! wi"kszo$& ludno$ci”48. By& mo%e ta-
kie w#a$nie przyk#ady heroicznych zachowa( 
i ascezy powtarzane w pó'niejszych przekazach 
sta#y si" powodem fa#szywego wyobra%enia 
o powszechnym brudzie $redniowiecza. Pami"-
tajmy, %e s! to jednak przyk#ady wyj!tkowe, 
rzucaj!ce si" w oczy, jednak nie powszechne dla 
ca#ego spo#ecze(stwa. Ko$ció#, popieraj!c $wi"-
to$& i ascez", nie namawia# wszystkich wiernych 
do %ycia w brudzie. Zachowywanie higieny by#o 
czynno$ci! s#uszn! i naturaln!. Mycie si" i k!pie-
le by#y jak najbardziej wskazane, na msze $wi"te 
nale%a#o przyj$& czystym, wypada#o umy& r"ce, 
nogi i twarz. Przed chrztem, dokonywanym wtedy 
przez zanurzenie ca#ego cia#a w wodzie, zalecana 
by#a #a'nia49. 
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Grzeszna przyjemno%&?
W wiekach $rednich przemo%ny wp#yw na wszystkie dziedziny %ycia, w tym i na higien", mia#a religia chrze-
$cija(ska, co wyra'nie wida& na przytaczanych przed chwil! przyk#adach. Pierwsi Ojcowie Ko$cio#a i pó'-
niejsi teolodzy nie zabraniali wiernym korzystania z k!pieli, w tym w publicznych #a'niach, jednak zalecali, by 
podstawowym powodem chodzenia do #a'ni by#a ch"& zachowania czysto$ci i zdrowia, a nie przyjemno$&50. 
Co prawda, w$ród wschodnich ascetów %yj!cych na prze#omie staro%ytno$ci i $redniowiecza, d#ugotrwa#e 
unikanie higieny by#o cz"$ciej spotykane, ale ca#y czas, co nale%y wyra'nie podkre$li&, stanowi#o ono wyj!tko-
w! form" umartwiania cia#a. Mia#o za zadanie odwrócenie uwagi od przyjemno$ci doczesnych i skierowanie 
jej na sprawy duszy i Boga. Nigdy $wi"to$& duszy nie by#a jednoznacznie uto%samiana z brudem fizycznym. 

1. Fontanna M"odych Lucasa Cranacha Starszego
2. Umywalnia na zamku w Malborku

,redniowieczny koncept ka%!cy stawia& czysto$& ducha w opozycji do czysto$ci cia#a nie by# w Ko$ciele domi-
nuj!cy51. Ko$ció# rozgranicza# lecznicze i higieniczne zalety k!pieli od przyjemno$ci i rozrywki. Od wczesnego 
$redniowiecza w niektórych rejonach Europy korzystanie z #a'ni i k!pieli by#o zabronione w niedziele i $wi"ta 
z tego w#a$nie powodu52. K!piel powinna odbywa& si" w skromnych warunkach, osobno dla ka%dej p#ci, a jed-
nocze$nie nikt nie powinien by& pozbawiony dost"pu do niej, na przyk#ad z powodu ubóstwa. Ko$ció# stara# 
si" zwróci& uwag" $redniowiecznego cz#owieka na sprawy duchowe. Oznacza to, %e cz#owiek powinien unika& 
pró%no$ci i pokus cielesnych, które si" z k!pielami wi!%!. Publiczne zak#ady k!pielowe nie mia#y jednak dobrej 
opinii w oczach Ko$cio#a. K!piel dostarcza#a bowiem cz"sto tylko przyjemno$ci, w tym równie% tych oferowa-
nych przez kobiety lekkich obyczajów.

Najmocniejszy wp#yw religii na %ycie codzienne mia# miejsce w zakonach — instytucjach szczególnie powo#a-
nych do s#u%enia Bogu. ,redniowieczne klasztory zazwyczaj sta#y na wy%szym poziomie cywilizacyjnym ni% 
ówczesne spo#ecze(stwo $wieckie. Dotyczy#o to wszystkich dziedzin %ycia, równie% poziomu higieny. Pogl!d, 
%e wszyscy mnisi i zakonnice %yli w brudzie i si" umartwiali, jest b#"dny. By#y oczywi$cie takie przypadki, ale nie 
dotyczy#y ogó#u kleru zakonnego. Brak k!pieli traktowano najcz"$ciej jako wyrzeczenie. Poza tym jedn! z kar 
wyznaczanych pokutnikom by# zakaz k!pieli53. Musimy podkre$li& — zakonnicy nie byli przeciwnikami k!pieli, 
byli natomiast przeciwnikami traktowania wody jako przyjemno$ci. W ówczesnych klasztorach dbano o czy-
sto$&54. W domach zakonnych budowano specjalne pomieszczenia s#u%!ce do k!pieli, cz"sto doprowadzano 
do nich bie%!c! wod". W ka%dym klasztorze znajdowa#y si" #a'nie, lepiej lub gorzej wyposa%one55. Sposób, 
porz!dek i czas korzystania z k!pieli by#y, jak wszystko w $redniowiecznych klasztorach, $ci$le okre$lone. 
Zakonnicy k!pali si" w ró%nych odst"pach czasu, od kilku do kilkudziesi"ciu razy w roku, w ustalonych z góry 
okresach. W niektórych klasztorach czynno$& taka odbywa#a si" co dwa tygodnie56. Zazwyczaj k!piele mia#y 
miejsce przed najwi"kszymi $wi"tami ko$cielnymi. Akty normatywne klasztoru w Canterbury drobiazgowo 
omawiaj! procedur" k!pieli cz#onków zgromadzenia. Bracia za%ywali k!pieli w grupach, w porz!dku ustalo-
nym przez jednego ze starszych braci. Wzywa# on kolejno zakonników do pomieszczenia k!pielowego, gdzie 
ka%dy k!pa# si" w osobnej, zas#oni"tej cz"$ci sali57. Statuty opactwa wroc#awskiego podaj!, %e k!piel powinna 
odbywa& si" tylko za zgod! prze#o%onego i z uzasadnionych powodów58. W ró%nych okresach czasu panowa#y 
inne zwyczaje k!pielowe. Cz"$& zakonników k!pa#a si" nago, cz"$& w specjalnie do tego przeznaczonych 
koszulach. 

)ycie monastyczne we wszystkich jego aspektach normowa#y regu#y zakonne. Wspominaj! one tak%e o k!-
pielach. Nie zabraniaj! ich, ale podkre$laj!, %e g#ównym powodem mycia ca#ego cia#a powinno by& zdrowie 
i higiena. W Ko$ciele zachodnim podstawowymi regu#ami monastycznymi sta#y si" regu#a $w. Augustyna oraz 
regu#a $w. Benedykta. Obie poruszaj! t" kwesti". W Regule $w. Augustyna mo%emy przeczyta&, %e: „Mycia cia-
#a, szczególnie za$ gdy zachodzi konieczno$& ze wzgl"du na chorob", nie nale%y bynajmniej zakazywa&; nale%y 
je my& bez szemrania z porady lekarza, aby nawet ten, kto nie chce tego czyni&, czyni# z nakazu prze#o%onego 
to, co potrzebne jest dla zdrowia. Je$liby za$ tego chcia#, a nie jest mu to potrzebne, niech nie s#ucha swych 
pragnie(, bo czasami uwa%a si" za po%yteczne to, co jest przyjemne, cho& przynosi szkod"”59. Podobnie uwa-
%a# $w. Benedykt z Nursji: „Chorym nale%y udost"pni& korzystanie z #a'ni, ilekro& jest to dla nich wskazane; 
zdrowym za$, a zw#aszcza m#odym, trzeba na to rzadziej pozwala&”60. Analogiczne zalecenia obowi!zywa-
#y mniszki. Regu#a dla dziewic pióra Cezarego z Arles stosowana by#a cz"sto we wczesnym $redniowieczu 
w zakonach prowansalskich i niemieckich61. Tam tak%e podkre$lona zosta#a zdrowotna rola k!pieli: „Tak%e 
i #a'ni nie odmawia&, gdy jej czyje$ zdrowie wymaga#o; ale nale%y z niej skorzysta& bez szemrania za porad! 
lekarsk!. Tote% nawet chora sama nie chce u%y& #a'ni, niech na rozkaz prze#o%onej zrobi to, czego potrzeba jej 
dla zdrowia. Ale je$li %adna choroba tego nie wymaga, dla samego kaprysu nie dawa& jej zgody”62.

Te ustalenia dotyczy#y k!pieli ca#ego cia#a. W ramach codziennej higieny zakonnicy i zakonnice myli r"ce przed 
i po posi#ku oraz przed udaniem si" do chóru na jutrzni", a tak%e przed msz!63. Mycie twarzy i nóg równie% 
nale%a#o do podstawowych zabiegów higienicznych zakonników. W klasztorach troszczono si" tak%e o stan za-
rostu. Bracia golili si" wzajemnie lub te% czynno$ci tej dokonywa# jeden z nich specjalnie wyznaczony do tego 
celu przez prze#o%onego64. 

Powy%sze uwagi dotyczy#y okresu $redniowiecza na terenie Europy chrze$cija(skiej. Nieco inne zwyczaje 
panowa#y w tym czasie w $wiecie arabskim. Higiena osobista w miastach arabskich, w$ród mieszka(ców 
dawnego Cesarstwa Bizantyjskiego i kalifatów, sta#a na wysokim poziomie. K!piele odbywa#y si" najcz"$ciej 
w tamtejszych #a'niach zwanych hammam. Kobiety i m"%czy'ni sp"dzali w nich wiele czasu. Zdarza#o si", 
%e muzu#ma(skie kobiety po$wi"ca#y na wizyt" w hammam ca#y dzie(. Zabiegi tam wykonywane s#u%y#y tak 
higienie, jak i piel"gnacji urody. Zaczynano najcz"$ciej od #a'ni parowej, nast"pnie ca#e cia#o masowane by#o 
szorstk! r"kawic!, a potem polewane wod!. Myto tak%e w#osy i skór" g#owy, dbano o stopy i r"ce, dok#adnie 
$cieraj!c zgrubia#e fragmenty naskórka pumeksem. Do mycia u%ywano wysuszonych i sproszkowanych li$ci 
jujuby, mydlnicy i powoju albo myd#a. Oprócz ciep#ych i gor!cych k!pieli, och#adzano cia#o w basenach z zimn! 
i letni! wod!. Nast"pnie przychodzi# czas na upi"kszanie twarzy i cia#a.
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Arabskie elegantki stosowa#y henn", któr! farbowa#y w#osy i rz"sy, a tak%e odpowiednimi pastami usuwa#y 
zb"dne ow#osienie ze skóry. Troszczono si" tak%e o z"by, myto je, stosuj!c mieszanin" masy per#owej, 
utartych skorupek jaj oraz w"gla drzewnego. M"%czy'ni tak%e chodzili do hammam, ale dbanie o higien" 
i urod" zajmowa#o im nieco mniej czasu. Pracowali tam nie tylko #aziebni, ale te% masa%y$ci, golarze, cy-
rulicy, fryzjerzy i kosmetyczki65. Taki przybytek przypomina# raczej wspó#czesne salony spa, ni% zwyk#e 
miejsca przeznaczone do k!pieli.

L!k przed wod(
Wszystko to w takiej formie trwa#o do po#owy XIV w. Wtedy to Europ" nawiedzi#a jedna z najwi"kszych epi-
demii w dziejach ludzko$ci — d%uma zwana te% morow! zaraz! lub czarn! $mierci! (mors nigra)66. Pocho-
dzenie nazwy wi!%e si" z charakterystycznym objawem jednej z odmian choroby — szybko czerniej!cymi 
krwawymi wybroczynami na b#onach $luzowych i skórze. Epidemia rozpocz"#a si" w Azji i w 1347 r. dotar#a 
do Europy. Sz#a niepowstrzymana przez kontynent, post"powa#a bardzo szybko, przede wszystkim w g"sto 
zaludnionych miastach. Przebieg choroby by# wyj!tkowo gwa#towny, chorzy umierali w ci!gu 3 lub 4 dni 
od zara%enia, czasami jeszcze szybciej. Jej $miertelno$& by#a niezwykle wysoka. Niektóre miejscowo$ci 
w ci!gu paru tygodni wyludni#y si" prawie zupe#nie. W latach pandemii d%umy (1346—1351) zmar#o, wed#ug 
ostro%nych szacunków, od jednej trzeciej do po#owy mieszka(ców Europy. Polska zosta#a dotkni"ta t! plag! 
w nieco mniejszej skali. Najwi"ksze nasilenie moru wyst"powa#o na ,l!sku i Pomorzu. Na naszych terenach 
wi"kszy zasi"g mia#y kolejne epidemie, w drugiej po#owie XIV i w XV w.

Prawdziwe przyczyny zarazy pozostawa#y dla ówczesnych ludzi nieznane, a jej skala przerazi#a ca#e spo#e-
cze(stwo. Szerz!ca si" w Europie epidemia d%umy i strach z ni! zwi!zany spowodowa#y zmian" stosunku 
do k!pieli i wody jako takiej. Powody czarnej $mierci widziano ró%ne, chocia%by niekorzystny uk#ad planet 
czy gniew Bo%y. Zacz"to tak%e s!dzi&, %e rozprzestrzenianiu choroby sprzyja woda. Mia#a ona rozgrzewa& 
skór", rozpulchnia& j! i przez to czyni& podatn! na wnikanie szkodliwych miazmatów. Szczególnie niebez-
pieczna by#a wi"c woda ciep#a lub gor!ca. Niektórzy uwa%ali te%, %e sama woda mo%e wnika& do naszego 
cia#a, ws!cza& si" tam przez skór" wprost przez otwarte pod wp#ywem ciep#a wody pory i w ten sposób 
nara%a& nas na choroby67. A %e strach przed d%um! by# ogromny, to imano si" ró%nych sposobów przeciw-
dzia#ania rozwojowi epidemii. Pojawi#y si" liczne g#osy nawo#uj!ce do unikania k!pieli, którym podporz!d-
kowa#a si" znaczna cz"$& ludzi. Spowodowa#o to stopniowe zamykanie #a'ni i unikanie kontaktu z wod!. 
W ci!gu XV w. wi"kszo$& istniej!cych zak#adów k!pielowych znik#a z krajobrazu miast68. 

Cuchn(ce miasta
Czy wi"c obraz wszechobecnego brudu w $redniowieczu jest ca#kowicie przek#amany? Nie mo%emy 
oczywi$cie uwa%a& $redniowiecza za epok" idealn! pod wzgl"dem czysto$ci, ale wra%enie totalnego 
brudu nie wi!za#o si" z higien! osobist!. Przys#owiowy brud i smród dawa# si" we znaki szczególnie 
w miastach69. Cz"sto by#y one przeludnione i nie najlepiej zarz!dzane. S#u%by miejskie robi#y co mog#y, 
ale nie zawsze radzi#y sobie ze sprawnym usuwaniem nieczysto$ci. Ulice $redniowiecznych miast — w! -
skie, kr"te, g"sto zabudowane, cz"sto nieutwardzone — by#y po prostu zanieczyszczone. Niepotrzebne 
produkty, zepsut! %ywno$&, nieczysto$ci, wyrzucano do ulicznych rynsztoków i rzek p#yn!cych w obr"-
bie murów miejskich. Wywóz $mieci i sprz!tanie ulic te% nie odbywa#o si" regularnie. Po ulicach wa#"sa#y 
si" zwierz"ta: kury, g"si, cz"sto $winie, nie wspominaj!c oczywi$cie o wszechobecnych szczurach70. 
W zwi!zku z tym na ulicach w czasie deszczu zalega#o b#oto, a w upa#y unosi#y si" tumany kurzu. W#a-
dze miejskie wydawa#y, co prawda, odpowiednie zarz!dzenia sanitarne, ale by#y one cz"sto ignorowane 
przez mieszka(ców71. 

W pó'nym $redniowieczu w miastach cz"$& domów posiada#a dost"p do bie%!cej wody i kanalizacj", ale by#y 
to udogodnienia, na które mogli pozwoli& sobie tylko bogatsi obywatele. Pozostali mieszka(cy wod" nosili 
wiadrami ze studni i rzek (do których wcze$niej wylewali $cieki), a odpadki, pomyje i fekalia wyrzucali przez 
okno na ulic", wprost pod nogi innych przechodniów. )eby nie by& go#os#ownym wystarczy znowu przytoczy& 
'ród#a. O takiej bowiem sytuacji wspomina mi"dzy innymi Jan D#ugosz, opisuj!c wizyt" króla W#adys#awa 
Jagie##y w 1404 r. w Toruniu. Nasz w#adca go$ci# u wielkiego mistrza krzy%ackiego i pewnego dnia wraz 

z nim oraz wielkim orszakiem dworzan przemieszcza# si" ulicami miasta. Kronikarz pisa#: „Nadto kiedy 
w czasie tych trzech dni król Polski W#adys#aw obje%d%a# z mistrzem Prus ulice Torunia, by obejrze& po#o%e-
nie miasta, jaka$ kucharka obla#a króla W#adys#awa z okna pomyjami”72. Przeludnienie $redniowiecznych 
miast oraz taki w#a$nie nienajlepszy stan sanitarny stwarza#y idealne warunki rozwoju dla przeró%nych 
chorób i epidemii. 

Z naszej perspektywy $redniowiecze wygl!da na epok" o niskiej kulturze sanitarnej i higienicznej. Pami"-
ta& jednak nale%y, %e ówcze$ni ludzie zachowywali pewien, ca#kiem niema#y, poziom higieny. W ramach 
mo%liwo$ci technicznych i posiadanych zasobów materialnych starali si" zachowa& czysto$& cia#a. Nie 
by#o wtedy przecie% kabin prysznicowych i wanien z hydromasa%em oraz myde# i detergentów dost"pnych 
w ka%dym osiedlowym sklepiku. Dopiero tak wielki kataklizm, jakim by#a epidemia czarnej $mierci i próby 
jej przeciwdzia#ania, spowodowa#y zmian" stosunku do k!pieli i czysto$ci. Zmiana by#a tak silna, %e trwa#a 
w Europie kilkaset nast"pnych lat. To w#a$nie wtedy nast!pi#y czasy niekoniecznie ubóstwa, ale na pewno 
brudu i smrodu wi"kszych ni% w $redniowieczu.

1-2. Pandemia d#umy, która w po"owie XIV w. nawiedzi"a 
$redniowieczn% Europ!, doprowadzi"a do zmniejszenia 

liczby mieszka(ców miast o po"ow!
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HIGIENA
NOWO!YTNA

Epoka wczesnonowo#ytna obejmuje blisko trzy 

stulecia. Sk"adaj% si! na ni% renesans, barok 

i o$wiecenie. W prezentowanym rozdziale 

zastanowimy si!, jak na przestrzeni ponad trzystu 

lat kszta"towa"y si! oraz zmienia"y zwyczaje 

i praktyki higieniczne Europejczyków, czym 

by"a tzw. bielizna myj%ca, kiedy stosowano 

perfumy, jak piel!gnowano w"osy, kto i dlaczego 

goli" si! lub depilowa", jak dbano o z!by, oraz 

jak wygl%da"a kobieca higiena intymna, przede 

wszystkim w trakcie miesi%czki. 

K(piel
Powszechnie uwa%a si", %e w czasach wczesnonowo%ytnych Europejczycy unikali k!pieli jak diabe# 
wody $wi"conej, niemniej ju% w XVI w. pojawi#a si" w$ród nich moda na kosmetyki i rozmaite $rodki 
upi"kszaj!ce. Stosowano ró%nego rodzaju ma$ci, olejki, pudry, barwiczki i perfumy. Wi!za#o si" to 
mi"dzy innymi z ówczesnymi pogl!dami medycznymi. Liczni lekarze zgodnie twierdzili, %e k!piele s! 
niezdrowe czy wr"cz szkodliwe, gdy% z ich przyczyny cia#o traci naturaln! „pow #ok" ochronn!” przed 
miazmatami, a wi"c truj!cymi wyziewami ziemi, które nieustannie unosz! si" w powietrzu. Dzia#o si" 
tak dlatego, %e powszechnie wierzono, i% cia#a ludzkie maj! budow" porowat! (niczym g!bka), st!d 
te% przez male(kie niezabezpieczone otwory w skórze #atwo mo%e przenikn!& trucizna chorobotwór-
cza, która nast"pnie przez t"tnice i %y#y trafi do serca, u$miercaj!c umytego1. Przyk#adowo, francuski 
medyk Théophraste Renaudot stwierdzi# w traktacie wydanym w 1655 r.: 

„K!piel, o ile nie jest $rodkiem medycznym, jest nie tylko zbyteczna, ale wr"cz szkodliwa. Niszczy cia#o, nape#-
niaj!c je [tym, co zewn"trzne], czyni je podatnym na parcie z#ych aspektów powietrza (…), wype#niaj!c g#ow" 
waporami. Jest wrogiem nerwów i $ci"gien, które rozlu'nia w takim stopniu, %e ten, kto nigdy nie cierpia# 
na lumbago, po k!pieli z pewno$ci! go dozna”2. 

Zamiast mycia si" stosowano zatem skrobanie oblepionego brudem cia#a skrobaczkami, przemywanie 
go wod! ró%an!, nacieranie olejkami czy skrapianie perfumami i aromatycznymi octami. Grzebienie s#u%y-
#y do wyczesywania brudu i insektów z w#osów, wyka#aczki (a nierzadko tak%e widelce, zaostrzone pióra 
ptasie czy po prostu w#asne palce i paznokcie) — do pozbywania si" resztek po%ywienia z przestrzeni mi" -
dzyz"bowych, szorstkimi r"cznikami szorowano szyj", metalowymi i drewnianymi #opatkami czyszczono 
uszy itp. Dawnym medykom wtórowali tak%e morali$ci, którzy równie skutecznie co ci pierwsi zniech"cali 
do brania k!pieli w celach higienicznych. Przy czym w odró%nieniu od lekarzy, dla których najwa%niejsze 
by#y aspekty fizyczne, moralizatorzy wskazywali na niebezpiecze(stwa duchowe p#yn!ce z korzystania 
z #a'ni publicznych oraz prywatnych #azienek w mieszcza(skich domach. Warto przy tym pami"ta&, %e za 
najgro'niejsze uwa%ali oni #a'nie parowe, widz!c w nich miejsca niczym nieskr"powanej nago$ci, a przez to 
rozpusty i pozosta#ych grzesznych uczynków3.

Jak zatem wygl!da#y codzienne zabiegi higieniczne dawnych Europejczyków, w tym polskich szlachcianek 
i szlachciców? XVI-wieczny polski przyrodoznawca Marcin Siennik w nast"puj!cy sposób poucza# swoich 
czytelników: 

„Kiedy pocznie $wita&, a czas zdrowy jest, wsta(; je$li podejrzany jest [czyli przewa%a „zgni#e powietrze” 
— [przyp. K.P.-F.] , mo%esz nie wstawa&, ale nie $pij, albowiem taki sen bardzo szkodzi rozumowi. Tam%e 
w%dy nie cia#o, ale umys# podnie$ ku Bogu, my$l!c nieco dobrego. Kiedy wstaniesz, maluczko pierwej 
spokojnem b!d', a potem je$li w lecie, zimn! wod! usta wyp#ucz i wszystkie nieczysto$ci wypró%nij, 
nos, oczy i gard#o od wszystkich zbytków oczy$& i z uszu wytrzyj. Lice czyst! wod! i r"ce umyj, czystym 
r"cznikiem utrzyj. Albo dla zdrowia czczymi $linami i lice i oczy wytrzyj. G#ow" pierwej po lekku wzdrapaj 
[tj. delikatnie przeczesz palcami] , a potem grzebieniem s#oniowym szczesz od przodu zawodz!c a% do 
ty#u na kilkadziesi!t razów. Szyj" ostr! chust! wytrzyj, w czyste si" i w ch"dogie szaty oblecz i przypasz; 
nieco woniej!cego zgry' albo nawarzywszy pio#unu tego si" napij; to picie i woni! dawa i %o#!dkowi 
bardzo zdrowo”4. 

A skoro poranna toaleta ogranicza#a si" do umycia twarzy, szyi i d#oni oraz przep#ukania ust aromatycznym oc-
tem pio#unowym, to nie dziwi, %e w polsko-niemieckich XVII-wiecznych rozmówkach gda(skiego nauczyciela 
Miko#aja Volckmara jeden z m"%czyzn korzystaj!cych z #a'ni stwierdzi#: „Patrz, jako si" poc" i jaki brud idzie 
ze mnie, w#a$nie jakobym si" przez ca#y rok nie my#”5. 

O swoich do$wiadczeniach higienicznych opowiadali tak%e bohaterowie innej rozmówki gda(szczanina zaty-
tu#owanej Gdy rano wstaj":

„— Trzaska#o co$, a%em ockn!#, potym nie mog#em zasie usn!&. 
Wszy, pch#y, pluskwy mi" k!sa#y. Bez ma#a mi" nie zjad#y. Wiem 
zapewne, %em ich ca#! kop" u#api#.
— Godzi#by$ si" by& my$liwcem (…).
— Daj mi bia#! koszul", bo ta ju% brudna.
— Czemu je tak wnet ubrudzisz?
— Od potu-& to (…). Podaj mi kabat [tj. kaftan], pludry [tj. spodnie], 
po(czochy, trzewiki. Mog#a$ mi je troch" wyczesa&, wykurzy&, 
wych"do%y&, poczerni& (…).
— Umyj r"ce i twarz.
— Dosy&-em tak cudny!
— Ale co, cudna$ ty $winia.
— Wszak nie masz wody, przynie$ wody w konwas [tj. do konwi]. 
Daj mi bia#y ko#nierz i chustk".
— Sczesz si" pierwej, oto$ g#ow" sobie opierzy#.
— Tedy-& ludzie obacz!, %em na s#omie le%a#. Kto-li mi tu kilka 
z"bów z grzebienia wy#ama#? Wiem zapewne, %e$ ty to uczyni#.
— Nie prawda to, mam ja swój w#asny grzebie(, a co ja o twój 
dbam? Ty$ sam uczyni#, a na mi" zmawiasz”6. 

1. Myj%ca stopy, Gerardus Duyckinck
2. *a'nie budowane by"y g"ównie przy dworach 

szlacheckich, klasztorach lub w du#ych miastach
3. Diana w k%pieli — rycina Louisa Desplacesa
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Tak%e tutaj zabiegi higieniczne ogranicza#y si" do umycia d#oni i twarzy. Ponadto wyczesywano w#osy, wy#apy-
wano insekty %eruj!ce na ciele oraz wk#adano bia#e koszule lniane, które stanowi#y dodatkowe zabezpiecze-
nie-filtr przeciwko chorobotwórczym miazmatom nieustannie unosz!cym si" w powietrzu.

Niewiele bardziej wyrafinowana by#a wczesnonowo%ytna toaleta wieczorna. „Dziewko, zapal mi $wiec", a przy-
nie$ mi wody na nogi (…). Dziatki, zew#oczcie si" [tj. rozbierzcie si"] a umyjcie nogi”7 — mówi# inny cz#owiek tu% 
przed po#o%eniem si" do #ó%ka. Co ciekawe, m"%czyzna ten dodatkowo nawo#ywa# s#u%b" do zmiany przybru-
dzonych, lnianych prze$cierade# na czyste, aby nomen omen zdrowo si" wyspa&. 

Ludzie %yj!cy w Europie w XVI—XVIII w. nie wyrzekli si" jednak ca#kowicie wody, jak chcieliby tego niektórzy 
historycy. Od XVII w. w rodzinach mieszcza(skich i szlacheckich mycie d#oni po wej$ciu do domu by#o czym$ 
oczywistym. „Witajcie, z#ó%cie z siebie [ubranie], bierzcie wod", umyjcie r"ce” — wita# go$ci, którzy przybyli 
na obiad, pewien mieszczanin z Prus Królewskich8.

Co wi"cej, m"%czy'ni i kobiety cz"sto p#ywali w rzekach oraz jeziorach, co ukazuj! liczne obrazy i ryciny 
z epoki. Do dzi$ zreszt! w j"zyku hiszpa(skim s#owo ba(o ma podwójne znaczenie, wskazuj!c zarówno na 
k!piel w #azience, jak i na p#ywanie w naturalnym albo sztucznym zbiorniku wodnym. W Europie ,rodkowo-
-Wschodniej du%! popularno$ci! cieszy#y si" natomiast przez ca#y omawiany okres rozmaite typy #a'ni (w tym 
banie), które budowano na dworach szlacheckich czy w klasztorach oraz urz!dzano w miastach. Dodatkowo 
zamo%ni mieszka(cy nowo%ytnej Europy ch"tnie udawali si" do znanych od staro%ytno$ci uzdrowisk i miej-
scowo$ci zdrojowych, np. angielskiego Bath, francuskiego Plombières-les-Bains czy $l!skich Cieplic, aby 
„u wód” podreperowa& zdrowie9. Natomiast wyrafinowane arystokratki francuskie i w#oskie traktowa#y k!piel 
w wannie wykonanej z marmuru jako subteln! technik" uwodzenia m"%czyzn, zakrywaj!c delikatn! pian! lub 
jedwabn! chust! swe zmys#owe, wydepilowane cia#o. 

Perfumowanie
Jeszcze królowa angielska El%bieta k!pa#a si" w porfirowej wannie w mleku i winie, aby uzyska& $nie%no-
bia#! cer", jednak, jak wspomnieli$my wcze$niej, rozwój doktryn medycznych i restrykcji religijnych sprawi#, 
%e od ko(ca renesansu a% po rokoko na Zachodzie generalnie unikano k!pieli10. Podobno niektórzy w#adcy 
i szlachcice francuscy k!pali si" zaledwie kilka razy w %yciu. Nie dziwi zatem, %e arystokraci oraz ludzie wy-
sokiego urodzenia musieli u%ywa& coraz wi"kszych ilo$ci perfum, aby zamaskowa& naturalny, ale intensywny 
zapach cia#a.

Nowo%ytna perfumeria zacz"#a rozwija& si" wtedy, kiedy Katarzyna Medycejska — krwio%ercza W#oszka, która 
zosta#a %on! króla Francji Henryka II — otrzyma#a w podarku od pewnego rzemie$lnika z Grasse perfumowane 
r"kawiczki. Przyprawiaj!ce o zawrót g#owy po#!czenie pi%ma, ambry i ja$minu mia#o zamaskowa& nieprzyjem-
ny zapach $wie%o co wygarbowanej skóry z ko'l"cia. Przy czym, co interesuj!ce, w XVII w. we Francji rzemios#a 
skórzane i perfumeryjne by#y ze sob! tak $ci$le zwi!zane, %e ju% w 1656 r. powsta#a tam gildia #!cz!ca r"ka-
wiczników i perfumiarzy. Za czasów Ludwika XIV, którego dwór okre$lano mianem la cour parfumée i który 
wyk!pa# si" rzekomo przez ca#e %ycie zaledwie trzy razy, wspomniane zrzeszenie otrzyma#o monopol na sprze-
da% perfum. Natomiast wcze$niej ich dystrybucj! zajmowali si" równie% drogi$ci i aptekarze11.

Nale%y tak%e pami"ta&, %e na prze#omie XVII i XVIII w. dokona# si" zwrot w zachodnioeuropejskiej wyobra'ni ole-
ofaktorycznej, czyli zapachowej. Nast!pi#o wówczas gwa#towne przej$cie od ci"%kich zapachów zwierz"cych, 
takich jak ambra, strój bobrowy, cywet czy pi%mo, do lekkich i $wie%ych zapachów ro$linnych. Wi!za#o si" to, 
mi"dzy innymi, z nowymi trendami w medycynie i sztuce aptecznej. I tak, angielski filozof Francis Bacon pisa#:

„Perfumy wysuszaj! i wzmacniaj! mózg, odci!gaj!c ode( reumatyzm i ró%ne katary, co wiemy dzi"ki wk#ada-
niu do ust i nozdrzy rozmarynu, aloesu albo ziela tataraku. A bez w!tpienia istniej! na $wiecie i takie zapachy, 
które nawil%aj! oraz od$wie%aj!; i których mo%na u%y& przy pal!cych dreszczach, w bezsenno$ci oraz nie-
ustannie m"cz!cych zaparciach. A nale%! do nich: zapach rozmarynu, octów zio#owych, pigu#ek limonkowych, 
fio#ków, li$ci winoro$li wymoczonych w wodzie ró%anej itp. W nag#ych omdleniach i zawrotach g#owy przy#ó% 
do nosa jedwabn! chusteczk" delikatnie spryskan! octem zio#owym lub wod! ró%an!”12. Batszeba w k!pieli, Heinrich Aldegrever, XVI w.

1. Plombi�res-les-Bains 
— popularna francuska miejscowo$& zdrowotna

2. Cieplice, Pa"ac Ziethena 
— uzdrowisko funkcjonuj%ce do dzi$
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Jak wi"c widzimy, perfumy w czasach wczesnonowo%ytnych mia#y nie tylko maskowa& odór cia#a, lecz tak%e 
leczy& i zapobiega& powstawaniu chorób, jak dzieje si" to we wspó#czesnej aromaterapii. Nie dziwi zatem, %e 
popularno$ci! cieszy#y si" kiedy$ tak%e pomandery albo balsaminki — specjalne pojemniczki do przechowy-
wania silnych substancji zapachowych, noszone przez elegantki i elegantów na z#otych #a(cuszkach. 

A% do lat dwudziestych XVIII w. najpopularniejszymi perfumami w Europie by#a podobno woda królowej W"gier 
El%biety *okietkówny, czyli Larendorga. Jej receptur" opracowano w XIV w., ale jeszcze w 1683 r. w Farma-
kopei londy(skiej angielski aptekarz Nicholas Culpeper w nast"puj!cy sposób zachwala# zalety pachnid#a: 

„Woda ta (a raczej nalewka) jest godna podziwu, bowiem przeciwdzia#a wszystkim przezi"bieniom i powodo-
wany wilgoci! chorobom g#owy, apopleksji, epilepsji, letargowi, parali%owi, chorobom nerwów, reumatyzmowi, 
skazom, skurczom i konwulsjom, utracie pami"ci, t"pocie, $pi!czce, senno$ci, g#uchocie, szumom w uszach, 
zaburzeniom widzenia, koagulacji krwi, bólom i zawrotom g#owy powodowanym flegm! i zgni#ymi humorami. 
Pokonuje tak%e bóle z"bów, bóle i s#abo$ci %o#!dka, zapalenie op#ucnej, brak apetytu i z#e trawienie, obstrukcje 
w!troby, $ledziony, jelit i macicy. Zapewnia i utrwala naturalne ciep#o; odnawia zdolno$ci oraz funkcje cia#a, 
nawet w staro$ci (co mówi! uczeni). Niewiele jest remediów daj!cych równie wspania#e efekty. Larendogr" 
nale%y podawa& wewn"trznie zmieszan! z winem lub wódk!; mo%na ni! tak%e przemywa& skronie oraz prak-
tykowa& inhalacje”13. 

Kolejny prze#om w perfumiarstwie europejskim dokona# si" u progu o$wiecenia. Giovanni Paolo Feminis, ubo-
gi golarz z, po#o%onego w piemonckiej Valle Vigezzo, miasteczka Crana, opu$ci# wówczas W#ochy i uda# si" 
do Niemiec, aby tam poszuka& szcz"$cia w interesach. M"%czyzna opracowa# autorsk! receptur" wspania#ej 
wody (#ac. aqua admirabilis), czyli wyci!gu z cytrusów, olejku neroli, bergamoty, lawendy i rozmarynu. Gdy jego 
produkt by# gotowy, rozlano go w szklane fiolki i wystawiono na pó#kach jednej z aptek w Kolonii. Woda kolo(-
ska, bo tak! nazw" otrzyma#y perfumy, zosta#a wykupiona na pniu w ci!gu zaledwie jednego dnia przez lokal-
nych mieszczan i arystokratów. Nie dziwi zatem, %e Feminis zatrudni# niebawem swego bratanka, Giovanniego 
Mari" Farina, który mia# mu pomóc w rozkr"caniu biznesu. W 1732 r. Farina przej!# manufaktur" wuja i od tej 
pory sprzedawa# perfumy o nieco zmienionym sk#adzie, reklamuj!c je jako uniwersalny $rodek na rozmaite 
bóle: pocz!wszy od bólu brzucha i %o#!dka, a sko(czywszy na bólach z"bów. Woda kolo(ska upowszechni#a 
si" w Europie w trakcie burzliwych wydarze( wojny siedmioletniej (1756—1763). Co wi"cej, jedna z kochanek 
Ludwika XVI, pani du Barry, uwa%a#a j! za najpi"kniejszy zapach na $wiecie. Na li$cie klientów manufaktury 
Farina znalaz# si" tak%e ostatni król Polski Stanis#aw August Poniatowski, który podobno nie raz traci# g#ow" 
dla niemieckich pachnide#14.

Przy czym warto przypomnie&, %e XVIII-wieczni Polacy wysoko cenili tak%e kwiatowe perfumy w#oskie.

„Kto lubi perfumy, powinien si" w nie zaopatrzy& we Florencji, przede wszystkim w esencj" ró%an!. Potrzeba 
1400 funtów ró%y, aby otrzyma& jedn! uncj" esencji. Kosztuje 16 do 18 cekinów uncja. Wyrabiaj! j! dwa 
klasztory na wiosn" w ilo$ci sze$ciu do o$miu uncji. [P#atki ró%y] maceruje si" z sol! w du%ych naczyniach 
o pojemno$ci 1600 funtów ka%de, potem destyluje si" je w alembikach z miedzi, zaopatrzonych w przy-
krywy ch#odz!ce i kr"te rurki. W!tpi", czy ka%dy alembik zawiera wi"cej ni% trzydzie$ci funtów p#atków. 
Alembiki maj! pi"tna$cie cali $rednicy na dwadzie$cia cztery do trzydziestu wysoko$ci. Wyrabia si" w nich 
zarówno wod" ró%an!, jak i wod" z innych kwiatów w piecu w szczególny sposób zbudowanym. Za pomoc! 
tego przyrz!du uzyskuje si" wielk! ilo$& pachn!cej wody bez dodatku i z niewielk! ilo$ci! ognia”15 — pisa# 
we wspomnieniach z podró%y do W#och i Francji August Moszy(ski, architekt JKM Stanis#awa Augusta Po-
niatowskiego.

Koszule
Nie ka%dy jednak, co oczywiste, mia# na co dzie( dost"p do perfum, które by#y drogie i których stosowanie 
wi!za#o si" z rozpoznaniem okre$lonych kodów kulturowych. St!d te% o czysto$ci cia#a mia#a $wiadczy& 
$nie%nobia#a, lniana koszula. Zgodnie z pogl!dami z epoki, jak wspomniano wcze$niej, koszula dzia#a#a 
niczym filtr chroni!cy cia#o od chorobotwórczych miazmatów. Miazmaty w du%ej cz"$ci mia#y bowiem 

osadza& si" na materiale, który zmienia# barw" z bia#ej na szarobur!, natomiast te z nich, które przenikn"#y 
rzekomo tak! barier", odbija#y si" od skóry doskonale zabezpieczonej przed „przenikaniem tego, co ze-
wn"trzne”, zaschni"t! mieszank! potu i kurzu.

Jakich $rodków do prania „koszul myj!cych” u%ywano w XVII—XVIII w.? „Id' po myd#o i po m!czk" [tj. kroch-
mal]. Czarnego myd#a we'mij dwa funty, a bia#ego trzy, a m!czki funt jeden” — prosi#a XVII-wieczn! praczk" 
jej prze#o%ona. Kiedy myd#o znalaz#o si" w d#oniach kobiety zajmuj!cej si" praniem, sporz!dzano #ug na bazie 
gotuj!cej si" w kotle wody i popio#u drzewnego z drzew li$ciastych, który zawiera# pota%, czyli zmi"kczaj!-
cy i wybielaj!cy tkaniny %r!cy zwi!zek wodorotlenku potasu. Do kot#a wk#adano brudne szaty, nacierano je 
myd#em i szorowano r"cznie lub na tarze. Kolejnym krokiem by#o — tak jak dzi$ — p#ukanie. Koszule p#ukano 
w zimnej wodzie, nierzadko w studniach lub zdrojach miejskich, czasem za$ w rzekach lub strumykach, nast"p-
nie suszono na $wie%ym powietrzu i na ko(cu wa#kowano, czyli maglowano17.

Czesanie, golenie i depilacja
Od czasów el%bieta(skich, czyli od pocz!tku XVI w., Europejczycy, tak jak dzia#o si" to w antycznej Grecji i Rzymie, 
usuwali z cia#a zb"dne ow#osienie. Co interesuj!ce, pocz!tkowo nie chodzi#o jednak o depilacj" nóg czy pach, tyl-
ko o brwi i w#osy znad czo#a, aby uzyska& modny efekt wyd#u%onej twarzy. Dodatkowo kobiety ch"tnie depilowa#y 
miejsca intymne, aby odró%ni& si" w ten sposób od dzikusów i zwierz!t oraz zachowa& balans p#ynów ustrojowych, 
zwanych przez lekarzy humorami. Wczensonowo%ytni medycy twierdzili bowiem, %e nadmiar ciemnych w#osów 
#onowych w przypadku niewiast $wiadczy o przewadze soków suchych i ciep#ych, a zatem o sk#onno$ci do histerii 
i chorób g#owy18. Co wi"cej, kobiety chcia#y w ten sposób tak%e sprosta& m"skim fantazjom erotycznym na temat 
bezw#osego sromu. Dlatego do bohaterki XVI-wiecznej powie$ci La Lozana Andaluza, hiszpa(skiej prostytutki 
pracuj!cej we W#oszech, przyby#o kilka dziewcz!t z dobrych domów, aby dowiedzie& si", „jak pozby& si" w#osów 
w wiadomych miejscach, gdy% w#a$nie takie rzeczy m"%czy'ni kochaj!”19. Przepisy na wykonanie ma$ci i kremów 
depilacyjnych mo%na by#o pozna& oczywi$cie nie tylko u kobiet lekkich obyczajów, lecz tak%e wyczyta& w licznych 
podr"cznikach i zielnikach. Przyk#adowo, jedna z popularnych XVIII-wiecznych receptur brzmia#a: we' ocet winny, 
po#!cz z wysuszonym kocim ka#em i smaruj w miejscu, z którego chcesz usun!& ow#osienie20. Podobne rady 
znajdowano w ksi!%kach t#umaczonych na j"zyk polski. Przyk#adowo, w XVIII-wiecznym przek#adzie dzie#ka Alek-
sego Pedemontana medyka i filozofa Tajemnice wszystkim obojga p#ci nie tylko ku leczeniu rozmaitych chorób 
(...) potrzebne ale i gospodarzom, rzemie$lnikom (...) wielce po%yteczne mo%na by#o zapozna& si" z niecodzienn! 
recept! depilacyjn!:

„Tajemnica wielka u Murzy(skich Szlachcianek, któr! broni!, aby w#osy nie ros#y, gdzie chc!. Tem nauk" wzi!# 
(mówi Pedemonian) od Szlachetnej Pani z Ormia(skiej ziemi. Roku Pa(skiego 1521, gdym jej Córk" bolej!c! 
uzdrowi#. Naprzód z#otem rozpalonym tr! dziatkom miejsca, gdzie w#osów nie chc! mie&, po którym oparzeniu 
wnet Olejkiem Ró%anym, albo Fio#kowym pomazuj!, a nazajutrz o tej%e godzinie za$ powtarzaj!, i nie wyrastaj! tam 
wi"cej w#osy. A je$liby, który w#os, co by go palenie chybi#o, za$ ma$ciami, albo rozpalonym z#otem wygubi! (…). Ale 
z#oto ma by& prawie czyste, bowiem po czystym z#ocie %adnej blizny nie zostawia, jako po inszych kruszcach”21. 

Rzecz jasna, goli& si" musieli tak%e m"%czy'ni, o ile nie chcieli mie& g"stej brody. W rozmówkach cytowanego 
ju% wcze$niej Nicolausa Volckmara jeden z mieszczan korzystaj!cych z #a'ni stwierdzi#: „Ustrzyhnicie mi w#o-
sy, nie wysoko ani nisko, ale $rzednio. A brod" podstrzygnicie mi pi"knie po dworsku, po w#osku, po francusku. 
W#osy porównajcie jako i pont" [tj. brod"]. A brod" na jagodach [policzkach] ogólcie brzytw!. A nie zar%nicie 
mi" w gardziel”22. I rzeczywi$cie. W czasach wczesnonowo%ytnych m"%czy'ni golili si" przede wszystkim 
u #aziebników, gdy% nie mieli dost"pu do bezpiecznych brzytew. Nowy typ brzytwy — rasoir à rabot, czyli brzy-
tw" z trzonkiem i os#onk!, która umo%liwi#a indywidualne golenie w domu, a nie w zak#adzie golarskim, stwo-
rzy# w latach sze$&dziesi!tych XVIII w. francuski golarz Jean Jacques Perret23. Swój prze#omowy wynalazek 
Francuz opisa# w ksi!%eczce zatytu#owanej L’Art du Coutelier, czyli Sztuka golenia.

Warto zastanowi& si" tak%e nad codzienn! piel"gnacj! w#osów na g#owie. D#ugie pukle s! przecie% od wie-
ków symbolem kobiecej urody. Wczesnonowo%ytne sposoby troski o w#osy najlepiej obrazuje nast"puj!cy 
dialog z XVII w:

 „— Moja pi"kna, pód' a szczesz mi".
— Szczesz" ja ciebie, ale ple$& ci" nie umiem.
— Czy(%e jako najlepiej umiesz.
— G#ow" trzymaj pi"knie prosto.
— Nie rwij mi" tak bardzo, bo zawrzasn"!
— A sk!d to, %e-& w#osy tak lez! z g#owy? Ta szczotka nie jest prawie 
ostra.
— Nu%e, niechaj jeno b"d" pi"kna, tedy mi" m#odzie(cy b"d! 
mi#owa&.
— Ba, patrz, jaka tu wesz siedzi!
— Zabij%e j!, a nie poczwaruj si"!
— Ba, i warkocze twoje pe#ne s! gnid.
— Nie wiem, sk!d si" te wszy bierz!. 
— Wszak si" czeszesz ma#o, nie na ka%dy dzie( (…). 
— Strupów te% na g#owie nie mam. A przeci" nie mog" si" im odj!&. 
Nie wiem te%, jako ich mam pozby& albo zagubi&.
— Tu niedaleko mieszka niewiasta, co je mo%e zagubi&. Ma ma$& 
jak!$ osobliw!, %e od niej zgin!”24. 

1. Ilustracja renesansowego r!kopisu Splendor Solis, 
na której przedstawiono wszystkie etapy prania koszul 
i prze$cierade"

2. Fragment obrazu Zuzanna i starcy Albrechta Altdorfera, 
XVI w.
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Jak wida&, podstawowym problemem ludzi z dawnych epok by#y bytuj!ce we w#osach insekty. Co jednak 
ciekawe, w XVII—XVIII w. kobiety i m"%czy'ni tak z%yli si" z pch#ami, %e te sta#y si" nieodmiennym elementem 
wczesnonowo%ytnej wyobra'ni erotycznej25.

Warto tak%e przypomnie&, %e na terenach I Rzeczypospolitej w$ród ch#opstwa panowa#a przedziwna „cho-
roba”. Chodzi#o mianowicie o ko#tun polski (#ac. plica polonica), który dok#adnie opisa# Bernard O’Connor, 
lekarz króla Jana III Sobieskiego. Mianem ko#tuna w czasach wczesnonowo%ytnych okre$lano „zmierzwione, 
spl!tane i poskr"cane w#osy na g#owie”, niekiedy „tak bujne i d#ugie, %e pokrywa#y ca#e ramiona i (…) sp#ywa#y 
do pasa”26. Sposoby na pozbycie si" „choroby”, która bra#a si" z niechlujstwa, by#y ró%ne i wielokrotnie ko-
mentowane przez wczesnonowo%ytnych medyków. Niektórzy stosowali przeciwko ko#tunowi ma$ci rt"ciowe, 
powoduj!ce wypadanie w#osów, inni p#ukali g#ow" brunatno-czerwonym wyci!giem z wid#aka, natomiast naj-
dzielniejsi odcinali ko#tuny no%yczkami, ryzykuj!c tym samym, jak uwa%ano, utrat" wzroku i silne krwotoki27. 

Higiena z!bów
Wczesnonowo%ytni lekarze przyk#adali du%! wag" do higieny jamy ustnej. O tym, jak utrzyma& z"by w dobrym 
stanie, czytaj!ca publiczno$& dowiadywa#a si" z popularnych poradników medycznych i zielników28. Przyk#a-
dowo, w t#umaczeniu podr"cznika Aleksego Pedemontana zalecano oczyszczanie jamy ustnej p#ukankami 
z rozmarynem, a brud radzono usuwa& takimi $rodkami $ciernymi, jak %u%el, pumeks, sproszkowana sepia, 
$limaki morskie czy alabaster. Jedna ze staropolskich receptur czyszcz!cego proszku do z"bów zawiera#a 
w swoim sk#adzie korale, skorupy sepiowe, go'dziki, cynamon, mastyks, bia#e per#y, smocz! krew i pi%mo, 
które nale%a#o sproszkowa& w mo'dzierzu i zala& wod! ró%an!. Nast"pnie proszek wcierano w z"by przy po-
mocy p#óciennych woreczków. Niestety, nadmierne u%ywanie tego typu mieszanek powodowa#o trwa#e starcie 
szkliwa. Jakub Kazimierz Haur zaleca# dlatego mycie i p#ukanie z"bów rano, po jedzeniu i wieczorem octem 
pio#unowym oraz stosowanie z wyczuciem pasty z j"czmienia, soli i miodu, tak aby nie zrani& dzi!se#29.

W pó'niejszym czasie do czyszczenia z"bów stosowano p#ukank" sporz!dzon! z zimnej wody z winem oraz 
rozmaite ostre przedmioty, którymi wyd#ubywano resztki po%ywienia spomi"dzy z"bów. Do tego celu u%ywano 
mi"dzy innymi rylców, sztu&ców, szpilek, wyka#aczek z drewna bukszpanowego, „'d'b#a s#omy czy trzciny, pó'-
niej za$ rozlicznych wyka#aczek z br!zu”30, przed którymi ostrzega# z kolei niemiecki medyk Bernard Krzysztof 
Faust, autor t#umaczonego na j"zyk polski Katechizmu zdrowia dla u%ytku szkó# i domowej edukacji31.

Oczywi$cie w czasach nowo%ytnych nie tylko starano si" dba& o higien" jamy ustnej, ale równie% prezentowa& 
garnitur z"bowy w jak najlepszej ods#onie. Dlatego w pewnym momencie zacz"to my$le& o sposobach wybie-
lania z"bów, które wszelako niewiele ró%ni#y si" od metod wykorzystywanych w ich czyszczeniu. Polecano na 
przyk#ad sproszkowane, spalone raki, rogi jelenia czy kozy, skorupki $limaków oraz jajek, #upiny orzechów, 
%ywic" drzewa mastyksowego, sól, saletr" itd. Efekt u%ycia tego typu „$rodków upi"kszaj!cych i poleruj!cych” 
by# z regu#y op#akany. Tak jak w przypadku past czyszcz!cych, tak%e tutaj dochodzi#o do zniszczenia szkliwa 
i wystawienia z"bów na rozmaite dolegliwo$ci. 

Przykrym nast"pstwem nieprawid#owej diety i braku produktów do utrzymania higieny jamy ustnej, które w dzi-
siejszych czasach s! powszechnie dost"pne, stawa# si" równie% nie$wie%y oddech. Dlatego XVI-wieczny uczony 
polski Marcin Siennik apelowa# o stosowanie przy niestrawno$ciach, nie%ytach %o#!dka i jelit specjalnych p#u-
kanek na bazie pio#unu, skórki cytrynowej, mi"ty ogrodowej z octem czy winem, any%em i imbirem itp., które 
posiada#y, co dowiedziono w czasach nam bli%szych, w#a$ciwo$ci odka%aj!ce i oczyszczaj!ce organizm; poza tym 
zawarte w nich olejki eteryczne w pewnym stopniu niwelowa#y przykr! wo( dobywaj!c! si" z %o#!dka. 

Jak niedoskona#e by#y wszystkie wymienione metody dbania o z"by i higien" jamy ustnej najlepiej $wiadczy 
krótki wiersz poety barokowego Wac#awa Potockiego:

„Uskar%a# mi si" jeden szlachcic stary srodze,
)e ju% tylko samymi dzi!s#ami chleb g#odze,
)e mu jedne wygni#y a drugie, w chorobie,

Przed bólem balwierzowi kaza# wybra& sobie,
Bale ci" te% ju% w piekle czart nie b"dzie wita#,
Bo czym%eby$ tam, rzek", wedle pisma zgrzyta#.”

Dopiero w XX w. nast!pi#a rewolucja w zakresie troski o czysto$& z"bów i jamy ustnej, a to za spraw! pr"%nego 
rozwoju stomatologii, przemys#u kosmetycznego i higieny dentystycznej. 

Higiena intymna w trakcie miesi(czki
W czasach wczesnonowo%ytnych, tak jak w staro%ytno$ci, nadal wierzono, %e miesi!czkuj!ce kobiety przy-
nosz! przebywaj!cym w ich towarzystwie m"%czyznom pecha, maj! sk#onno$ci do pope#niania strasznych 
przest"pstw, s! skrajnie z#o$liwe itp.32 W popularnych przedrukach Historii naturalnej  Pliniusza ówczesna 
uczona publiczno$& czyta#a:

„Kontakt z miesi"cznym up#ywem krwi kobiecej sprawia, %e m#ode wino kwa$nieje, plony usychaj!, szcze-
py ro$linne zamieraj!, schn! nasiona ro$lin ogrodowych, owoce spadaj! z drzew, jasna powierzchnia luster 
ciemnieje, ostrza stalowe t"piej!, ko$& s#oniowa traci po#ysk, pszczo#y umieraj!, %elazo i br!z rdzewiej!, a po-
wietrze wype#nia si" okropnym zapachem. Psy, które próbuj! liza& tak! krew, szalej!, a ich ugryzienie staje 
si" truj!ce jak przy w$ciekli'nie. Woda w Morzu Martwym, która jest g"sta od soli, nie mo%e by& rozdzielona 
w inny sposób jak przez nitk" zanurzon! poprzednio w truj!cej krwi up#awów. Wystarcza nawet nitka z nieczy-
stej sukni. P#ótno, którego dotknie kobieta podczas prania czy gotowania, czernieje. Podczas miesi"cznego 
krwawienia kobiety maj! tyle magicznej si#y, %e pono& krew wystawiona podczas burzy na dzia#anie b#yskawic 
odp"dza grad i huragan”33. 

W Biblii znajdowano informacje, %e „niewiasta, która by cierpia#a chorob" swoj" [czyli miesi!czk"], a p#yn"#a-
by krew z cia#a jej, przez siedem dni b"dzie w od#!czeniu swem; ka%dy, co by si" jej dotkn!#, nieczysty b"dzie 
a% do wieczora” (Kp#, 15:19). Natomiast je$li rzeczywi$cie zosta#yby przekroczone normy seksualne i dosz#o do 
wspó#%ycia, wówczas nale%a#o przygotowa& si" na najgorsze: wszak%e „niewiasty miesi"czne dziwy [tj. potworki] 
rodzi& b"d!”, przestrzegano w apokryficznej Ksi"dze Ezdrasza. W tekstach $wieckich g#oszono z kolei, %e spoj-
rzenie miesi!czkuj!cej jest podobne do spojrzenia bazyliszka, jej w#osy #onowe, które spadn! na ziemi", przeisto-
cz! si" w %mije, ona sama b"dzie za$ w tym czasie podatna na cz"ste ataki histerii, podczas których zmieni si" 
w najdziksz! Furi"34. Nie dziwi zatem, %e kobiety chcia#y na wszelkie sposoby ukry& przed $wiatem sw! „chorob" 
bia#og#owsk!”, jak nazywa# menstruacj" polski uczony doby renesansu Stefan Falimirz35.

Wielu wspó#czesnych historyków uwa%a, %e w epoce wczesnonowo%ytnej kobiety w trakcie miesi!czki u%y-
wa#y jako podpasek bia#ych szmatek, w które wsi!ka#a krew menstruacyjna. Niewiasty wycina#y rzekomo 
z d#ugich bel nowo kupionego materia#u pod#u%ne pasy, które kilkakrotnie sk#ada#y, a nast"pnie przyszpila#y 
do bielizny36. Zu%yte szmatki pra#y noc!, aby ponownie u%y& ich rano. Brakuje jednak 'róde# na poparcie takie-
go twierdzenia, tak samo jak brakuje zapisów wskazuj!cych, %e powszechnie u%ywano majtek.

1

1. Ko"tun polski
2. W czasach nowo#ytnych uwa#ano, 

#e miesi%czkuj%ca kobieta przynosi pecha
3. K%piel kobiet, Claude Simpol, XVIII w.
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Bardziej prawdopodobne jest to, %e w czasach 
wczesnonowo%ytnych miesi!czkuj!ce niewiasty 
korzysta#y ze starych, zu%ytych ubra(, poci"tych 
w kawa#ki, które mocowa#y przy u%yciu paska. 
I tak, w starotestamentowej Ksi"dze Izajasza 
(64,6) jako metafora grzechu pojawia si" „szata 
splugawiona” albo „szaty najplugawsze”. W an-
gielskich przek#adach Biblii fraz" t" t#umaczy 
si" po prostu jako menstrous clout — „szmata 
miesi"czna”. I rzeczywi$cie. W XVI—XVIII w. za 
odpowiednik dzisiejszych podpasek s#u%y#y za-
zwyczaj stare, zniszczone ubrania, ci"te równie% 
na $cierki, szmatki, banda%e, „papier toaletowy” 
itd. By& mo%e do celów sanitarnych u%ywano 
tak%e szmatek wycinanych ze zu%ytych koszul 
oraz prze$cierade# lnianych. Ówcze$ni medycy 
s!dzili bowiem, %e len to najlepszy materia# wy-
ci!gaj!cy z cia#a z#e wilgotno$ci, a miesi!czk" od 
czasów antycznych zgodnie z za#o%eniami teorii 
hipokratejskiej traktowano jako oczyszczanie si" 
cia#a bia#og#owy ze zgni#ej krwi i zepsutego na-
sienia. Jak si" wydaje, kobiet" pior!c! „szmat" 
miesi"czn!” przedstawia rysunek Claude’a Sim-

Po k!pieli, Jean-Léon Gérôme, XIX w.Ã. Batszeba, Jean-Léon Gérôme, XIX w.

pola — francuskiego artysty %yj!cego na prze#o-
mie XVII i XVIII w. Po prawej stronie, zanurzona w 
rzece po kolona w rozche#stanej koszuli stoi m#o-
da niewiasta, która trzyma w d#oniach zwini"t! 
lnian! szmatk".

Jeszcze inn! mo%liwo$ci! zachowania higieny 
intymnej w trakcie miesi!czki by#o u%ycie g!bki 
lub grubego na palec pessaru zako(czonego 
wst!%k!, a wi"c przedmiotów, które przypomi-
na#y dzisiejsze tampony. Przy czym g!bek u%y-
wa#y g#ównie prostytutki, aby mimo miesi!czki 
$wiadczy& us#ugi seksualne spragnionym uciech 
cielesnych klientom. Pessary, czyli zatyczki by#y 
natomiast polecane przez medyków jako wyroby 
pomocne tak%e w leczeniu niektórych schorze( 
ginekologicznych. Nierzadko tego rodzaju uten-
sylia o kszta#cie owalnym, pod#u%nym lub okr!-
g#ym wykonywano z korka powleczonego na obu 
ko(cach cienk! warstw! wosku. O wiele rzadziej 
stosowano natomiast pessary wykonane z w#ó-
kien pochodzenia ro$linnego albo zwierz"cego. 
St!d te% niekoniecznie musia#y one skutecznie 

zabezpiecza& przed splamieniem krwi! miesi"cz-
n!. Wszak, zdaniem doktorów, ilo$& traconej krwi 
mia#a ka%dorazowo zale%e& od konstytucji ciele-
snej i wieku niewiasty. I tak, zgodnie z pogl!dami 
z epoki, kobiety w kwiecie wieku pozbywa#y si" 
oko#o 700 ml krwi, a wi"c tyle, ile zmie$ci#oby si" 
rzekomo w macicy zdrowej nieródki. 

Najprawdopodobniej jednak niewiasty, a z pew-
no$ci! te, które %y#y w ubóstwie, nie u%ywa#y 
%adnych zabezpiecze( higienicznych w trakcie 
menstruacji, a krew wsi!ka#a po prostu w d#ug! 
„koszul" myj!c!” noszon! pod sukni!. 

Jak wida&, zwyczaje i praktyki higieniczne w Eu-
ropie czasów wczesnonowo%ytnych by#y kszta#-
towane przez pogl!dy medyczne, rozmaite mody, 
stan spo#eczny, do którego przynale%a#a dana 
osoba, zasobno$& sakiewki itp.37 Jakkolwiek eg-
zotyczne czy niezrozumia#e z dzisiejszego punktu 
widzenia, s! one $wiadectwem epoki stanowi!cej 
pomost mi"dzy $redniowieczem a nowoczesno-
$ci! rozpoczynaj!c! si" w XIX stuleciu. 


