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XVI. Higiena

Wydaje się rzeczą zdumiewającą, że ogólna liczba 
odkrytych we wszystkich nawarstwieniach na placu 
Nowy Targ obiektów związanych z higieną jest wyjąt-
kowo mała. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń stałych, ale 
także źródeł ruchomych. Potwierdzono bowiem funk-
cjonowanie ledwie 3 studni czerpalnych i tyluż samo 
wodociągowych. Jeszcze gorzej przedstawia się sytu-
acja z kloakami: odkryto zaledwie jeden taki szalowany 
obiekt i 2 jamy bez szalunku (zob. ogólnie Cembrzyń-
ski 2011). Stwierdzono ponadto istnienie rynsztoków. 
Nie lepiej ma się sytuacja z przedmiotami związanymi 
z higieną osobistą. Najczęstsze na stanowiskach tego 
typu kościane i rogowe grzebienie oraz odpady po ich 
produkcji (zob. dla Wrocławia: Jaworski 1995; 1999; 
2002; Wiśniewski 1995; Jastrzębski 2004) są na placu 
Nowy Targ dość słabo reprezentowane.

Zarysowaną tu sytuację należy rozpatrywać osob-
no dla okresu, kiedy na obszarze dzisiejszego placu 
Nowy Targ istniała regularna zabudowa mieszkalna, 
i dla czasów, kiedy wytyczono tu plac targowy. Wobec 
odkrycia ledwie jednej kloaki można przypuszczać, że 
w pierwszym z wymienionych okresów mieszkańcy 
załatwiali swoje potrzeby w zatylnych partiach działek, 
być może także w jamach odpadkowych bez konstruk-
cji drewnianych. Wcześniej na placu Nowy Targ bada-
nia na obszarze ok. 1 ara prowadził Józef Kaźmierczyk 
(1966–1970, cz. 1, s. 71) i nie zidentyfikował kloak. 
Badacz ten założył jednak kilka innych wykopów na 

Starym Mieście, zlokalizowanych bądź w najbliższej 
okolicy, bądź w niewielkim oddaleniu od Nowego Tar-
gu, i sugerował, że kloaki wystąpiły w kilku skupiskach, 
które miałyby obsługiwać kilka działek. Trwające aktu-
alnie badania wykopaliskowe parcel przy ul. Jodłowej, 
na najbliższym zapleczu placu Nowy Targ, ujawniły 
10 kloak, głównie nowożytnych, ale także pochodzą-
cych z 2. poł. XIV w.

Jak wyglądała jednak sytuacja w okresie istnienia 
placu? Kiedy w 1961 r. po raz pierwszy znalazłem się 
na placu Nowy Targ, nie przypominam sobie, aby dzia-
łał tam publiczny szalet. Dobrze pamiętam natomiast 
odór fekaliów docierający ze zrujnowanych budynków 
w tym rejonie. Być może podobnie wyglądało załatwia-
nie potrzeb w późnym średniowieczu, chyba że funkcjo-
nowały jeszcze wówczas wspomniane przez J. Kaźmier-
czyka skupiska szaletów zlokalizowane w rejonie targu.

Jedynym bezpośrednim dowodem na to, że dbano 
o czystość podłóg i ulic, są znalezione na placu Nowy 
Targ miotły wykonane z witek, być może brzozowych. 
Niejako w opozycji do tego odkrycia są stwierdzane 
na stanowiskach późnośredniowiecznych patynki – 
obuwie w typie sandałów, o skórzanych przyszwach, 
mocowanych jednak do masywnych drewnianych 
spodów z dwoma słupkami od spodu. Był to rodzaj 
wyjściowego obuwia ochronnego, zakładanego na obu-
wie miękkie, mającego zabezpieczać stopy przed za-
brudzeniem nieczystościami zalegającymi na ulicach. 
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Takie patynki nie są na Śląsku znajdywane często i zna-
my je ze Starego Miasta we Wrocławiu (Kaźmierczyk 
1966–1970, cz. 1, ryc. 65 c), z Legnicy (Martin 1940, 
tabl. II) i Nysy (Turska 1987, ryc. 90 a). Dodajmy, że 
z badań na Nowym Targu pochodzi wyjątkowo liczna 
seria podków (zob. rozdz. XV w tym tomie), co ozna-
cza, że pokłady mierzwy narastały tam w szybkim tem-
pie. Z czasem, zapewne w miarę lepszego utwardzania 
nawierzchni ulic i placów, patynki przekształciły się 
w lekkie obuwie „salonowe”, o spodach pozbawionych 
drewnianych słupków (zob. Drążkowska 2011, s. 115–
129, 177–184). Ten nowy typ patynek nie jest ze Śląska 
znany, dość często natomiast występuje w nadmorskiej 
strefie hanzeatyckiej. Jedynie z Gdańska znane są eg-
zemplarze z przyszwami zdobionymi techniką odci-
skania, bogato ornamentowane, nierzadko z napisami 
w języku niderlandzkim (Ceynowa 2005; 2009; Drąż-
kowska 2011, s. 140–150).

Z utrzymaniem codziennej czystości, zwłaszcza 
rąk, kojarzy się na ogół lavabo, którego szczególnym 
przypadkiem są formy zwierzęce, określane jako akwa-
manile. Na Śląsku sporadycznie pojawiają się okazy 
brązowe (Wachowski 2013, ryc. XXXIa), ostatnio na-
tomiast coraz częściej odkrywane są egzemplarze gli-
niane (Piekalski, Wiśniewski 1992; Wachowski 2013, 
ryc. XXXb i niepublikowane okazy z Nysy, Pieszyc 
i ul. Kuźniczej we Wrocławiu). Problematyczny jest jed-
nak związek akwamanili z higieną. Naczynie to służyło 
bowiem głównie do symbolicznego zmoczenia dłoni 
w geście powitania. Potwierdzają to bardzo wąskie wy-
lewy, przez które woda sączyła się wąskim strumieniem. 
Na Nowym Targu znaleziono jedną glinianą, szkliwioną 
akwamanilę w kształcie konia z jeźdźcem, datowaną na 
XIII w. Zabytek ten o niezwykle bogatej symbolice mili-
tarnej został omówiony razem z militariami (zob. rozdz. 
VIII w pierwszym tomie). Do mycia, prania służyły za-
pewne licznie znajdywane na placu Nowy Targ naczy-
nia klepkowe (zob. rozdz. V.4.c w tym tomie), jednak 
odróżnienie egzemplarzy służących do przygotowywa-
nia potraw, przenoszenia wody itp. od tych przeznaczo-
nych do mycia i prania jest na ogół niemożliwe. Nie ma 
zresztą pewności, czy taki podział wówczas istniał.

Najliczniej znajdywanymi przedmiotami związany-
mi z codzienną toaletą są grzebienie. Wykonywane je 
głównie z kości, rogu oraz z drewna. Okazy późnośre-
dniowieczne są na ogół dwustronne, o zróżnicowanej 
gęstości ząbków z każdej strony, co ułatwiało m.in. wy-
czesywanie insektów. Na Starym Mieście we Wrocła-
wiu odkryto jedną pewną pracownię rogowiarską, przy 
ul. Więziennej (Jaworski 1995, ryc. 1; 1999), a gotowe 
grzebienie znajdywane są w różnych punktach Wrocła-
wia (Jaworski 1995, ryc. 1; Jastrzębski 2004). Z dawniej-
szych badań na placu Nowy Targ pochodzi 9 grzebieni 
(Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 1, s. 512, ryc. 137 r; 140 
w; 142 t).

Składane żelazne brzytwy średniowieczne były 
znane na Śląsku w 2. poł. IX (?) – X w., dokąd dotarły 
wraz z oddziaływaniami wielkomorawskimi (Jaworski 
2005, s. 277, ryc. 146). Po dłuższej przerwie odnotowu-
jemy je ponownie w tej dzielnicy dopiero w XIII stule-
ciu. W materiałach z badań na Nowym Targu we Wroc-
ławiu zidentyfikowano 3 brzytwy (ryc. 952), z których 
2 egzemplarze związane są z fazą przed wytyczeniem 
targu (ryc. 952 a, b). Prawdopodobnie było ich więcej, 
ale spośród olbrzymiej ilości ostrzy, najczęściej noży, 
wybrano egzemplarze, które miały przynajmniej jed-
ną cechę diagnostyczną. Nie do końca można uznać za 
taką otwór na nit-oś, ponieważ wiele noży składanych 
również ma identyczny otwór. Także zatępione zakoń-
czenie ostrza brzytwy, poprzedzone silnym uskokiem, 
trudno traktować jako jednoznaczny wyznacznik. Wie-
le bowiem noży do serwowania potraw (Vorlegemes-
ser) ma zbliżone zakończenie, jednak pozbawione jest 
wspomnianego uskoku. Najpewniejszym wyznaczni-
kiem brzytew zdaje się metalowy trzpień (Angel) od-
chodzący od tylca, od strony otworu. Bywał on poziomy 
bądź lekko uniesiony ku górze, jak we współczesnych 
egzemplarzach, i umożliwiał łatwe wysunięcie ostrza 
z oprawy, a następnie jego unieruchomienie przez na-
cisk palcem. Brzytwy z Nowego Targu mają relatywnie 
szerokie ostrza i wszystkie wykonane są ze stali.

Źródła archeologiczne jedynie w ograniczonym 
stopniu przybliżają nam zagadnienie higieny w śred-
niowiecznym mieście. Doskonałym uzupełnieniem 
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są tu dyspozycje majątkowe zawarte we wrocławskich 
księgach ławniczych z XIV i głównie XV w. (Schultz 
1871) oraz protokoły sporządzone po pogromie wroc-

ławskich Żydów w 1453 r. (Goliński 2006). Pomocne 
okazały się także źródła ikonograficzne.

Ryc. 952. Wrocław, pl. Nowy Targ. Brzytwy: a – js. 16, ar 34, 44, 45, nr inw. 4345/11; b – js. 16, ar 76, ćw. CD, nr inw. 6442/11; 
c – js. 22, ar 23, ćw. D, nr inw. 10848/11. Fot. J. Szajt

Fig. 952. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Razors: a – stratigraphic unit 16, are 34, 44, 45, inv. no. 4345/11; 
b – stratigraphic unit 16, are 76/C/D, inv. no. 6442/11; c – stratigraphic unit 22, are 23/D, inv. no. 10848/11. Phot. J. Szajt
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Z myciem rąk łączyć należy lavabo, ale nie wspo-
mnianą wcześniej akwamanilę. We wrocławskich źród-
łach pisanych pojawia się sporadycznie termin „hant-
fass”, czasem ze znajdującą się pod nim miską, ozna-
czający dzbanek do polewania wodą rąk. W źródłach 
mowa jest o przedmiocie mosiężnym, i takie egzempla-
rze są częste na Zachodzie Europy (zob. Müller 2006), 
ale pospolite są także dzbanki gliniane. Na obrazie Ma-
donna w komnacie w Muzeum Narodowym we Wro-
cławiu w ścianie izby znajduje się wnęka, w niej wiszący 
kociołek, a pod nim miska. Na ścianie wisi ręcznik, źró-
dłowy „handtuch” (Wachowski 2013, ryc. XXXII). Taki 
zestaw określamy jako lawabo lub lawetarz. Niekiedy w 
kościołach „hantfass” mocowany był do ściany. Nieste-
ty żadnego z wymienionych przedmiotów nie odkryto 
na Nowym Targu we Wrocławiu. Trzeba jednak zazna-
czyć, że wczesne lavabo składało się z dwóch misek, ale 
ich identyfikacja właśnie w tej funkcji jest niemożliwa.

Wrocławskie źródła pisane stosunkowo często wy-
mieniają przedmioty związane z kąpielą. Najczęściej 
zastawiano u Żydów „badekappe”, czyli płaszcz kąpie-
lowy. Rzadziej natomiast mowa jest o „badekessel”, 
czyli jakimś kotle do zagotowania wody na kąpiel, i o 
„badetuch”, czyli ręczniku kąpielowym, a zupełnie spo-
radycznie wymienia się „badesteyne”, przypuszczalnie 
rodzaj naturalnego pumeksu. Kąpiel ukazana jest w za-
równo w kodeksie z 1353 r., jak i w późniejszych wer-
sjach „Legendy o św. Jadwidze”. Zakonnice myją nogi 
w niskim, ale dość obszernym naczyniu klepkowym 
(rodzaj balii), a na pierwszym planie Jadwiga kąpie 
wnuki w wyższym, ale o mniejszej średnicy naczyniu 
klepkowym (Legenda 1967, ryc. 16). Na innej miniatu-
rze Jadwiga myje nogi trędowatym w niskim naczyniu 
klepkowym z dwoma uchami (Legenda 1967, ryc. 17).

W cytowanych wcześniej dyspozycjach majątko-
wych mieszczan pojawia się termin „stande”: „czwu 
czene stande” i „j grosse stande vnd ij cleine” (Schultz 
1871, nr 77, 98). Jakby niezrażony informacją o surow-
cu (cyna) G.K. Frommann (1871, szp. 132) w uwagach 
dotyczących terminologii tego źródła wyjaśnia, że cho-
dzi o rodzaj drewnianej beczki z pokrywą i dwoma 
uchami, w której przechowywano wodę do celów ku-

chennych. Jak to już wspomniano, Jadwiga myła w tego 
typu naczyniu nogi trędowatym, a na innej miniaturze 
w tym samym kodeksie zakonnica pije z miski wodę, 
zaczerpniętą z podobnego naczynia. Wydaje się, więc 
że nie tyle forma, ile kontekst decyduje o funkcji tego 
rodzaju naczyń.

Krzysztof Wachowski
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