
Mazgāšanās

Vannas, bidē, lavabo

Vannas istaba Valansē pilī (Château de Valencay) 



Antīkajā pasaulē vannas izgatavoja no
akmens, dedzināta māla vai metāla.
Bagātākām ģimenēm – no marmora un
sudraba.





1340. gads. Jakobs fon Varte (Warte) vannā. 1375. gads. Paduja 

Viduslaikos par vannām kalpoja koka
toveri, mucas un kubli, kuros bagātākie
ļaudis ieklāja audumu, lai neierautu
miesā skabargas.











1515. gads. Matiass Grīnevalds
(Grünewald) 

Kurzemes hercoga Frīdriha Kazimira Jelgavas pils inventāra sarakstā (1694)
minēts, ka “veļas mājā” ir divi gareni toveri ar vāku un rokturiem hercogam, četri
gareni toveri ar vāku princim un princesēm, kā arī 15 ķipīši.

















Kopš 1562. gada mitro tvaicēšanos lieto kā ārstniecisku paņēmienu. To 
izgudroja Francijas karaļa Šarla IX ārsts – ķirurgs Ambruāzs Parē

(Paré, 1510-1590).



Dušas redzamas jau Senās Ēģiptes un Grieķijas attēlojumos. 1597. gadā karaļa
Anrī III ārsts Žans Pidū (Pidoux) ieviesa dušas Francijā un tās aprakstīja arī
grāmatā. Taču drīz sākās runas par ūdens kaitīgumu, un no dušām atteicās līdz
pat 18. gadsimta beigām.











Mazgāšanās apartamentus Versaļas

pils pamatstāvā lika izbūvēt Francijas

karalis Luijs XIV. No 1671. līdz

1680. gadam tapa četras telpas un

vanna no Langedokas marmora par

15000 livru (summa minēta 1674.

gada rēķinā). No 1684. gada vannas

apartamenti kalpoja Montespanas

kundzei. Vēlāk telpa izveidota par

antichambre de mme Victoire.







Pēterim I patika mazgāties pirtī, tāpēc no 1721. līdz 1722. gadam tika uzbūvēta
pirts pie Monplezīra pils. 1748. gadā arhitekts Frančesko Rastrelli to pārveidoja,
iebūvējot kristāla vannu vara ietvarā. 1765. gadā sāka būvēt speciālu baseinu ar
strūklām.



No 1719. līdz 1721. gadam 
arhitekts Jozefs Efners (Effner) 
uzbūvēja vannošanās 
paviljonu Bavārijas kūrfirstam 
Maksam Emanuelam.



Marmora vannas baseinu un paviljonu Hesenes-
Kaseles landgrāfam Karlam veidojis tēlnieks Pjērs
Etjēns Mono (Monnot). Tajā attēlota arī Karla pirmā
sieva Marija Amālija – Kurzemes hercoga Jēkaba meita.





Rezervuāri aukstajam un karstajam ūdenim –

antresolā. Redzama vieta, kur atradusies vanna.





Ansbahas Karolīnei, Anglijas karaļa Džeimsa II sievai, ūdens vannai tika sanests





Kokgriezuma ciļņus par ūdens tēmu veidojis Antuāns Ruso ar dēlu. 
Karalis Luijs XVI šo telpu lika pārveidot par kabinetu.



Kūrfirsta Karla Teodora vannas paviljonu veidojis Nikolā Pigāžs (Pigage) 



Vannas istaba izbūvēta firstbīskapam (1743-1770) Francam Kristofam fon Hutenam



Flīzes izgatavojis Roterdamas meistars Kornēliss Baumēsters (Boumeester) 
(1652-1733)









Skārda vannas izplatījās kopš 18. gadsimta.



































1710. gadā Francijā sāka lietot bidē.
Tam vajadzīgās porcelāna vanniņas
sākotnēji pasūtīja no Ķīnas. Vēlāk
bidē vanniņas sāka darināt vairākas
fajansa manufaktūras Francijā.
Šis higiēnas priekšmets neieviesās
visās Eiropas zemēs, jo daudzviet
to uzskatīja par nepieklājīgu.











Krēsls ar meistara Ebēna (Oeben) zīmogu 





















 Kristīgajā pasaulē lavabo bijusi liturģiska nozīme – tas bija
svētītā ūdens avots.

 Kopš 12. gadsimta cisterciešu klosteros ierīkoja īpašu vietu
ūdens fontānam, lai mūki pirms iešanas baznīcā vai ēdamtelpā
pēc netīriem āra darbiem varētu nomazgāt rokas. To sauca par
lavabo un darbināja, vienkārši uzsūknējot ūdeni.

 Sākotnējā lavabo forma sadzīvē bija trauks ar diviem snīpjiem
roku mazgāšanai un izlietne. Franciski saukts puisette, vāciski –
Handfass. Šādi lavabo redzami daudzās 15. gadsimta gleznās.

 Ūdens fontāni privātās mājās.

 Ūdens krūze ar bļodu.
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Ruānas fajansa manufaktūra darbojās no 1673. gada



















1765. gads









Hercoga Jēkaba 1682. gada mantojuma sarakstā minēti vairāki sudraba komplekti
roku mazgāšanai. Kāda kanna bijusi lauvas formā, daži priekšmeti atradušies
speciālās tapsētās kastēs. Sarkanā lādē glabāta skaista zelta mazgāšanās bļoda un
kanna gliemežnīcas formā.








