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Hygeia  jej symbolika i wizerunki
Hygieia  her symbolism and images
ANITA MAGOWSKA
Zak³ad Historii Nauk Medycznych, Katedra Medycyny Spo³ecznej, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Artyku³ jest oparty na metodyce nauk humanistycznych i przedstawia genezê zwi¹zku miêdzy greck¹ bogini¹ zdrowia, Hygei¹ a higien¹ jako dziedzin¹
nauki i praktyki lekarskiej oraz wa¿nym elementem polityki spo³ecznej.
Kult greckiej bogini Hygei narodzi³ siê w IV w. p.n.e. w Epidauros, sk¹d
rozpowszechni³ siê wszêdzie tam, gdzie oddawano czeæ Asklepiosowi. Gdy
na prze³omie XVIII i XIX w. poszukiwano w³aciwej nazwy dla wtedy wyodrêbniaj¹cej siê nauki o sposobach zapobiegania chorobom i zachowania
zdrowia, siêgniêto do greckiego terminu hygieia, czyli zdrowie, oraz do
nosz¹cej takie imiê bogini. Od ponad dwóch wieków rozwojowi higieny
naukowej towarzysz¹ wizerunki Hygei. Bogata symbolika zawarta w zwi¹zku
kobiety i wê¿a lub kobiety i wody stanowi ponadczasow¹ metaforê ¿ycia i
mierci, dlatego nadal inspiruje rzebiarzy, malarzy i architektów. Wizerunki Hygei powinny zachêcaæ lekarzy i mened¿erów opieki zdrowotnej do
refleksji nad optymalnymi kierunkami ich dzia³alnoci zawodowej.

The paper is based on the humanities methods and presents the origins of
the relationship between the Greek goddess of health, Hygieia, and hygiene as a field of medical science and practice, as well as an important social
policy element. The Hygieia worship originated in Epidaurus in the 4th
century B.C., and became common in every place where the cult of Asclepios was celebrated. At the turn of the 19th century, knowledge about ways
of preventing illness and keeping health was named hygiene from the
Greek word hygieia that means health and the name of the goddess. Since
more than two centuries, Hygeias images have accompanied the development of hygiene. A rich symbolism of the relationship between woman
and serpent or between woman and water is a timeless metaphor of life
and death, therefore it still inspires painters, sculptors and architects. Hygieias images should encourage doctors and health care system decisionmakers to reflect on optimal directions of their professional activity.
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Nasze mylenie jest inicjowane przez obrazy,
te za powstaj¹ dziêki zmys³owej percepcji
i vice versa [1]

artystycznych wyobra¿eñ jest celem niniejszego artyku³u, w którym wykorzystano metodykê nauk humanistycznych.

Obraz greckiej bogini zdrowia, Hygei, przedstawiaj¹cy m³od¹, ubran¹ w pow³óczysty chiton kobietê
karmi¹c¹ wê¿a stanowi od oko³o dwustu lat popularn¹ metaforê higieny. Zwi¹zek kobiety i wê¿a, niekiedy zastêpowany to¿samym wobec niego zwi¹zkiem
kobiety i wody, zawiera w sobie wieloznaczn¹ symbolikê wspó³istnienia ¿ycia i mierci oraz naprzemiennoci zdrowia i choroby. Analiza tej symboliki i jej
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Hygeia jako personalizacja zdrowia
Wykreowane przez cz³owieka idee abstrakcyjne
by³y w staro¿ytnej Grecji przybli¿ane spo³eczeñstwu
za pomoc¹ sztuki, któr¹ pojmowano inaczej ni¿ dzi,
bowiem stanowi³a nie tyle natchnion¹ twórczoæ, co
racjonaln¹ umiejêtnoæ i wiedzê fachow¹. Sztuka,
czyli w jêzyku greckim techne, by³a z definicji uwa¿ana za znajomoæ regu³ wykonania jakiego przedmiotu, np. pos¹gu, domu, garnka lub narzêdzia. Piêkno
tworzono za pomoc¹ matematycznych obliczeñ i terminów, bo jak mówili Pitagorejczycy: ¯adna sztuka
nie powstaje bez proporcji, a proporcja le¿y w liczbie.
Wszelka wiêc sztuka powstaje przez liczbê [2].
Matematycznie wyliczone proporcje stanowi³y rêkojmiê doznañ estetycznych. Obecne w dzie³ach sztuki
piêkno, jako przynale¿ne do wyjanianego za pomoc¹
mitów ³adu kosmicznego, stanowi³o ³¹cznik miêdzy
wiadomoci¹ religijn¹ a praktyk¹ ¿ycia spo³ecznego
kszta³towan¹ przez idee abstrakcyjne. Dzie³a sztuki
helleñskiej by³y narzêdziem edukacji spo³ecznej
i mia³y za zadanie wzbudzaæ u odbiorców wznios³e
prze¿ycia oraz rozwijaj¹c w nich ¿yciow¹ m¹droæ.
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Hygeia  jako personalizacja abstrakcyjnego pojêcia zdrowia  pojawi³a siê w Helladzie nader póno.
Wed³ug najstarszych, pochodz¹cych z IV w. p.n.e.,
róde³ uwa¿ano j¹ za córkê Asklepiosa, obdarzonego
przydomkiem Jatros (Lekarz)  syna boga Apollona
i miertelnej kobiety imieniem Koronis. Hygeia reprezentowa³a ideê zdrowia osi¹ganego poprzez prozdrowotny styl ¿ycia, podczas gdy druga córka Asklepiosa, Panakeia, symbolizowa³a uzdrowicielsk¹ moc
leków [3]. Wed³ug innych róde³ by³a ma³¿onk¹ Asklepiosa i matk¹ jego dzieci. Najwiêkszymi orodkami
kultu Hygei by³y: Ateny, Argos, Korynt, Oropos i Sycyon, gdzie sk³adano jej vota ofiarne, budowano pos¹gi,
o³tarze i wi¹tynie oraz celebrowano uroczystoci.
Autorem pierwszych informacji o czci oddawanej Hygei by³ Pauzaniasz, autor peregezy  czyli przewodnika po Helladzie. Nie powiêci³ on wprawdzie
Hygei zbyt wiele uwagi, ale za to ukaza³ ewolucjê jej
kultu od przywracaj¹cej zdrowie Ateny Hygei, której
pos¹g d³uta Pyrrosa wznieli Ateñczycy podczas szerz¹cej siê zarazy w 429 r. p.n.e., do szerz¹cej siê w nastêpnych latach czci dla Hygei jako ju¿ nowej, niezale¿nej od Ateny bogini. Kult Hygei narodzi³ siê
w wi¹tyniach Asklepiosa w Epidauros, sk¹d szerzy³
siê dalej, m.in. do Megary [4]. Kult Hygei przybiera³
ró¿ne formy, np. w Sycyonie przed jej pos¹giem kobiety sk³ada³y w ofierze swoje ciête warkocze. Ten
wykonany przez anonimowego autora pos¹g wyobra¿a³ kobietê, któr¹ otacza³ w kilku krêgach du¿y w¹¿
kieruj¹cy g³owê ku naczyniu trzymanemu przez ni¹
w lewej rêce [5]. Podobne wizerunki wykonali rozpoznani z imienia rzebiarze, jak Skopas i Nikeratos,
którzy przedstawiali boginiê jako m³od¹ kobietê o pe³nych kszta³tach, z wieñcem z zió³ leczniczych na g³owie, karmi¹c¹ wê¿a owiniêtego wokó³ jej rêki.
Wprawdzie rozwój sztuki helleñskiej nie stanowi
przedmiotu niniejszej analizy, ale warto zaznaczyæ,
¿e twórczoæ Skopasa wykracza³a poza obowi¹zuj¹ce kanony. ¯y³ on w IV w. p.n.e. i by³ znany jako autor
pe³nych dynamiki i nieregularnych rzeb w Tegei
na Peloponezie [6].
Hygeiê uwieczni³ na wszystkie czasy Hipokrates
(460-356 p.n.e.), który wprowadzi³ jej imiê do pierwotnego tekstu przysiêgi lekarskiej, do dnia dzisiejszego pozostaj¹cej fundamentem etyki zawodów
medycznych. Oko³o 293 r. p.n.e. kult Hygei jako bogini zdrowia przenikn¹³ do Imperium Rzymskiego,
gdzie czczono j¹ pod zlatynizowanymi imionami
Valetudo lub Salus.
Obecnoæ wê¿a w wizerunkach bogini zdrowia
by³a nieprzypadkowa i dope³nia³a symbolikê ¿ycia
i mierci. Dla Sumerów w¹¿ stanowi³ wizualizacjê zap³odnienia i pocz¹tku ¿ycia, a tak¿e alchemicznej
przemiany materii. W Helladzie towarzysz¹cy Hygei
w¹¿ pierwotnie symbolizowa³ Asklepiosa, który  jak
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wierzy³a ludnoæ  zosta³ zabity piorunem przez Zeusa, a nastêpnie ¿y³ w g³êbi ziemi jako w¹¿ obdarzony
wielkim rozumem i ludzk¹ mow¹. Z tego powodu
w wi¹tyniach Asklepiosa umieszczano, uwa¿ane za
wiête, wê¿e, a jego samego przedstawiano najpierw
jako wê¿a, a potem jako postawnego mê¿czyznê trzymaj¹cego w rêce laskê, wokó³ której owija³ siê w¹¿
[7]. Wed³ug Pauzaniasza wiête wê¿e by³y niebezpieczne i ludzie bali siê do nich podchodziæ, jeli jednak wchodz¹c do wi¹tyni rzucili im co do jedzenia,
nie zwraca³y odt¹d na nich uwagi [4].
W póniejszych wizerunkach Hygei towarzyszy³
jej dzban z wod¹ symbolizuj¹c¹ ruch i przemianê oraz
przypominaj¹c¹, ¿e najwa¿niejszym procesem zachodz¹cym w naturze jest ¿ycie, a jego g³ównym aspektem  przemijanie. Zwi¹zek kobiety i wody by³ rozpoznawalny w ró¿nych dawnych cywilizacjach. Kobieta by³a analogi¹ Ziemi, pojmowanej jako ¿ywio³ i czysta jakoæ natury (pozosta³ymi jakociami by³y: Woda,
Ogieñ i Powietrze), w której tkwi³a si³a ¿ycia i która
przyjmowa³a cia³a po mierci, a wiêc zachowywa³a
równowagê miêdzy ¿yciem a mierci¹ [8].
Pos³ugiwanie siê wod¹ w rytua³ach religijnych
siêga³o czasów staro¿ytnego Egiptu i kultu Izydy 
bogini ci¹g³oci ¿ycia czczonej za moc sprawiaj¹c¹
wylewy Nilu. Zgodnie ze starym egipskim obyczajem
kobiety nosi³y w dzbanach wodê z Nilu, aby nastêpnie wylaæ j¹ na ziemiê, sk³adaj¹c w ten sposób ofiarê
bogini. Kult Izydy przenikn¹³ z pó³nocnych terenów
Egiptu do Grecji i Rzymu. W czasach rzymskich
w wi¹tyniach przechowywano wodê z Nilu w dzbanach i noszono w rytualnych procesjach jako ród³o
¿ycia i mierci. Akt wylewania wody z dzbana stanowi³
ryt ofiary i by³ symbolem up³ywania czasu oraz cyklicznoci ¿ycia i mierci. Wylewanie wody przez kobietê,
dawczyniê ¿ycia, wzmacnia³o tê symbolikê [1].
Hygeia a pocz¹tki higieny naukowej
Tworzenie podstaw higieny by³o zas³ug¹ najwiêkszego naturalisty wszechczasów, Hipokratesa (ok.
460-377 r. p.n.e.), który wskaza³, ¿e istot¹ medycyny
jest zapobieganie chorobom. Higiena jako nauka i zarazem dzia³ medycyny praktycznej zosta³a jednak
wyodrêbniona ponad dwa tysi¹ce lat póniej [9].
Dla jej wyodrêbnienia znaczenie mia³o opublikowane w 1713 r. dzie³o Bernardini Ramazzini (16531714) powiêcone chorobom zawodowym [10].
W 1794 r. higienê, czyli sztukê zachowania zdrowia,
przed³u¿ania ¿ycia i uchronienia siê od chorób, zacz¹³
wyk³adaæ w paryskiej szkole lekarskiej L. Fleury [5].
Politykê w zakresie higieny i zdrowia publicznego zapocz¹tkowa³ rz¹d francuski, podczas gdy w Anglii
pierwsze inicjatywy w tym zakresie podejmowa³y prywatne instytucje troszcz¹ce siê o zdrowie mieszkañców miast i jakoæ wody pitnej. Z kolei pocz¹tki higie-
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ny jako nauki dowiadczalnej by³y zas³ug¹ Maxa Pettenkofera (1818-1901), który jako pierwszy przeprowadzi³ badania eksperymentalne dotycz¹ce wp³ywu
ogrzewania, wentylacji, odzie¿y, nowo wybudowanych mieszkañ, racjonalnego od¿ywiania, czystoci
powietrza i wody na zdrowie. Warto odnotowaæ, ¿e
zasady zdrowego stylu ¿ycia zosta³y szeroko spopularyzowane za pomoc¹ dzie³a literackiego, którym by³a
wydana w 1876 r. ksi¹¿ka angielskiego lekarza, Benjamina Richardsona Hygeia. A City of Health.
W wiêkszoci krajów wiata ksi¹¿ka ta przyczyni³a siê
do zast¹pienia oryginalnej greckiej pisowni imienia
bogini Hygieia, form¹ nieco uproszczon¹  Hygei [11].
Wydarzenia toczy³y siê szybko. W tym samym,
1876 r. w Brukseli odby³ siê pierwszy kongres higieny,
a w Niemczech powsta³o pierwsze biuro zdrowia.
Gwa³towny rozwój higieny zaznaczy³ siê te¿ na ziemiach polskich, czego dowodzi przyk³ad pierwszego
polskiego czasopisma powiêconego higienie i zdrowiu publicznemu, redagowanego przez K. Gregorowicza Przyjaciela zdrowia, który ukazywa³ siê
w Warszawie w latach 1861-1863. Dla porównania,
pierwszym w wiecie czasopismem higienicznym by³
wydawany od 1829 r. w Pary¿u rocznik Annales
dhygiène publique et de médicine légale. W 1898 r.
w Warszawie utworzono Towarzystwo Higieniczne
zmierzaj¹ce do zaszczepienia spo³eczeñstwu zasad
unikania chorób i do zainicjowania makrodzia³añ
temu s³u¿¹cych, np. melioracji gruntów i regulacji
rzek [12].
W koñcu XIX w. higiena dysponowa³a w³asn¹
metodyk¹ i by³a dzielona na ogóln¹ (dotycz¹c¹ problematyki wp³ywu ziemi, wody, powietrza, pokarmów, napojów, odzie¿y, mieszkania i trybu ¿ycia etc.
na zdrowie) oraz specjaln¹, czyli zawodow¹ (przemys³ow¹, wojenn¹, szpitaln¹, fabryczn¹, miejsk¹,
wiejsk¹ etc.). Znajduj¹ca oparcie w osi¹gniêciach
chemii, fizyki, botaniki, anatomii i fizjologii cz³owieka, nauka by³a oceniana jako niezwykle wa¿na dla
spo³eczeñstwa, ale rozwijana w duchu filozofii modernizmu sprzyjaj¹cej uproszczonemu, schematycznemu myleniu, przekonaniu o stereotypowoci interakcji miêdzyludzkich oraz nadmiernemu normatywizmowi. Oparta o sta³y wzorzec artystyczny klasyczna sztuka grecka idealnie korelowa³a z potrzeb¹
tworzenia schematów w zakresie zdrowia publicznego. Na prze³omie XIX i XX w. nasta³a moda na Hygeiê
i jej wizerunki, która przyczyni³a siê do takiego wzrostu jej popularnoci, ¿e jej imieniem nazwano jedn¹
z pierwszych odkrytych asteroid. Grecka bogini sta³a
siê uosobieniem kobiecoci zmys³owej i tajemniczej
inspiruj¹c artystów przynale¿nych do formacji Art
Noveau, m.in. Gustava Klimta, do tworzenia takich
w³anie portretów wspó³czesnych im kobiet.
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Antyczne wizerunki Hygei
Zachowane do dzi wizerunki greckiej bogini
zdrowia mo¿na, w pewnym uproszczeniu, podzieliæ
na dwie grupy w oparciu o kryterium czasu powstania. Pierwsz¹ z nich tworz¹ autentyczne, wykonane
w staro¿ytnoci rzeby i p³askorzeby przedstawiaj¹ce Hygeiê. Szcz¹tki tych dzie³ zosta³y rozpoznane i wydobyte w trakcie prac archeologicznych prowadzonych na obszarze dawnej Hellady.

Ryc. 1. Marmurowy pos¹g Hygei powsta³y w I-II w. n.e.
Fig. 1. Marble statue of Hygieia dated 1st -2nd century A.D.

Druga grupa  to wzorowane na kanonie helleñskim mniej lub bardziej stylizowane wyobra¿enia
Hygei powsta³e w okresie wyodrêbniania i rozwoju
higieny naukowej, a wiêc pocz¹wszy od koñca XVIII
w. S¹ to pomniki, obrazy, elementy fasad stanowi¹ce
elementy architektury miejskiej, medale, znaczki
pocztowe, a tak¿e emblematy i symbole graficzne
wykonane na zamówienie uczelni medycznych, organizatorów kongresów i w³adz ró¿nych stowarzyszeñ zwi¹zanych z medycyn¹.
Jeden z najwczeniej powsta³ych pos¹gów Hygei
znajdowa³ siê w wybudowanym w IV wieku p.n.e. na
wyspie Kos i stanowi¹cym wi¹tyniê Asklepiosa, asklepionie, czyli orodku kultu Asklepiosa, w którym
uzdrawiano chorych i kszta³cono lekarzy. Na pocz¹tku XX w. ruiny tego asklepionu przyci¹gnê³y uwagê
greckiego historyka i antykwariusza, Iakovosa Zaraftisa, który poprosi³ znanego niemieckiego archeologa, Rudolfa Herzoga, o przeprowadzenie badañ terenowych zmierzaj¹cych do wyjanienia charakteru
i szczegó³owego opisu tego miejsca. Gdy w 1904 r.
prace zosta³y ukoñczone, jasnym siê sta³o, ¿e usytuowany 4 km na po³udniowy zachód od miasta Kos
asklepion zbudowano na trzech tarasach. Na najni¿szym tarasie szkolono lekarzy i przyjmowano chorych, którzy korzystali z nadal bij¹cego wiêtego ród³a wody mineralnej o leczniczych w³aciwociach.
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Na rodkowym tarasie znajdowa³ siê o³tarz zawieraj¹cy pos¹gi Asklepiosa i Hygei, wprawdzie nie zachowane, lecz zdaniem archeologów podobne do figur
znajduj¹cych siê na o³tarzu w Pergamonie znajduj¹cym siê w muzeum w Berlinie [13].
Wiêkszoæ wizerunków Hygei przechowywanych w muzeach europejskich i amerykañskich zosta³a odtworzona lub szczêliwie odnaleziona w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych na obszarze dawnej Hellady. Najczêciej Hygeiê przedstawiano tak, jak na zachowanym w licznych kopiach pos¹gu z IV w. p.n.e., na którym bogini sta³a w d³ugim
p³aszczu z wê¿em spuszczaj¹cym siê z lewego ramienia do prawej d³oni trzymaj¹cej miseczkê, prawdopodobnie z mlekiem, dla wê¿a. Kopie tego pos¹gu
znajduj¹ siê m.in. w Luwrze i w muzeum w Deepdene w Anglii [14].
Popularnoci kultu Asklepiosa i Hygei dowodzi
wiele zabytkowych przedmiotów inspirowanych pos¹gami Hygei wznoszonymi w V i IV w. p.n.e. w Epidauros i w innych miejscach Hellady. Nale¿¹ do nich
monety greckie i rzymskie (bogini wystêpuje tu jako
Salus trzymaj¹ca wê¿a), przechowywane m.in. w British Museum w Londynie [15]. Jednym z nich jest te¿
marmurowy relief wotywny z drugiej po³owy IV w.
p.n.e., który w 1845 r. odkupi³o od prywatnego kolekcjonera Muzeum w Luwrze, pochodz¹cy z jakiego
bli¿ej nieokrelonego asklepionu. Wotum przedstawia procesjê rodziny prowadz¹cej ofiarnego byka
przed o³tarz Asklepiosa i Hygei, a zosta³o wykonane
zapewne z wdziêcznoci za uzdrowienie lub ocalenie
przed zaraz¹. Oryginalnoæ reliefu tkwi w wieloci
postaci uchwyconych w ruchu [16].
Do najstarszych i najbardziej nietypowych wizerunków Hygei nale¿y ten, który znajduje siê na okr¹g³ym pojemniku z przykrywk¹, wykonanym z terakoty przez anonimowego artystê miêdzy 420 a 410 r.
p.n.e., a przechowywanym od 1909 r. w Metropolitan
Museum of Art w Nowym Jorku. Wykonany jako lub-
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ny upominek pojemnik przedstawia Afrodytê przyjmuj¹c¹ odwiedziny innych bogiñ, m.in. Hygei, Eudaimonii i Paidei [17]. Bardzo podobne naczynie z terakoty znajduje siê w zbiorach British Museum w Londynie i jest datowane na lata 420-400 r. p.n.e. Przedstawia ono Dionizosa otoczonego przez boginie, m.in.
Hygeiê i wy¿ej wymienione [18].
Powsta³y miêdzy 425 a 400 r. p.n.e. relief znajduj¹cy siê w Muzeum Archeologicznym w Istambule
przedstawia siedz¹cego i trzymaj¹cego m³ode drzewko Asklepiosa. Obok niego, ale nieco z ty³u siedzi Hygeia karmi¹ca wê¿a. Asklepios i Hygeia zostali przedstawieni jak stra¿nicy ¿ycia symbolizowanego podwójnie: przez rozwijaj¹ce siê drzewko i przez wê¿a [19].
Podobny w symbolicznej wymowie wizerunek
Asklepiosa i Hygei opiekuj¹cych siê wê¿em, a wiêc
¿yciem, wykonany jako wolno stoj¹ca marmurowa
rzeba, znajduje siê w Muzeum Watykañskim [20].
W Narodowym Muzeum w Atenach znajduje siê
niezwyk³ej urody g³owa Hygei wykonana oko³o 350 r.
p.n.e. przez Skopasa i znaleziona w trakcie prac prowadzonych w latach 1900-1902 w ruinach wi¹tyni
Ateny w Piali (dawna Tegea). Uwagê przyci¹ga jej
pod³u¿na twarz i pe³ne g³êbokiej melancholii oczy
[21].

Rys. 3. Pos¹g Asklepiosa i Hygei (Muzeum w Watykanie).
Fig. 3. Statue of Asklepios and Hygieia (Vatican Museum)

Rys. 2. G³owa Hygei (Muzeum w Nowym Jorku).
Fig. 2. The Head of Hygieia (Museum, New York)

W British Museum w Londynie przechowywana
jest p³askorzeba z okresu klasycznego ukazuj¹ca siedz¹c¹ Hygeiê trzymaj¹c¹ w lewej d³oni naczynie z pokarmem dla wê¿a, który oplata stoj¹ce obok drzewo
[22].
Oryginalne naczynie z br¹zu inkrustowane srebrem i miedzi¹, pochodz¹ce z IV w. n.e. i znalezione
w Bejrucie, zosta³o w 1962 r. zakupione przez Muzeum w Luwrze. Naczynie ma bogat¹ ornamentykê
nawi¹zuj¹c¹ do za³o¿enia Cezarei przez króla Heroda w I w. n.e., i upamiêtniaj¹c¹ igrzyska zorganizowane z tej okazji. Na naczyniu znajduje siê m.in. Askle-
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pios w towarzystwie Hygei, wê¿a i dzikich bestii. W¹¿
symbolizowa³ potêgê Asklepiosa chroni¹c¹ ludzi przed
dzikimi bestiami, czyli chorobami i cierpieniem [23].
Typowa jest pochodz¹ca z I w. n.e. statua Hygei
przechowywana w Ermita¿u w St. Petersburgu w Rosji. Hygeia siedzi ubrana w delikatnie udrapowany
chiton i spogl¹da na widza, karmi¹c wê¿a z naczynia
trzymanego w lewej rêce.

Rys. 4. Pos¹g Hygei pochodz¹cy z I w. n.e. (zbiory Ermita¿u).
Fig. 4. Statue of Hygieia dated 1st century A.D. (Hermitage)

Do najciekawszych pos¹gów Hygei nale¿y wykonany w II w. n.e. na wyspie Kos. Hygeia trzyma w lewej rêce jajko, symbol ¿ycia, i ofiarowuje je podtrzymywanemu drug¹ rêk¹ wê¿owi, a u jej stóp znajduje
siê Eros. Ten kolejny wizerunek bogini zdrowia jako
uosobienia p³odnoci jest znany z fotografii przechowywanej w zbiorach Yale Divinity Library Uniwersytetu w Yale [24].
Piêkno i symetria cechuj¹ pochodz¹c¹ z tego samego stulecia figurê Hygei przechowywan¹ w Muzeum Archeologicznym w Izmirze w Turcji. Rzeba
jest mocno uszkodzona, brakuje jej g³owy i r¹k [25].
Podobnie uszkodzone antyczne pos¹¿ki Hygei wysokoci kilku centymetrów mo¿na znaleæ w greckich
oraz internetowych antykwariatach, gdzie s¹ zwykle
wyceniane na kwotê od 400 do 1000 dolarów [26].
Wizerunki Hygei w XIX i XX w.
Zapocz¹tkowanej w koñcu XVIII w. spo³ecznej
fascynacji higien¹ towarzyszy³o rosn¹ce zapotrzebowanie na wizerunki greckiej bogini zdrowia. Król
Francji, Ludwik XVI zamówi³ u rzebiarza, Jean-Baptiste II Lemoyne pos¹g z br¹zu przedstawiaj¹cy swego
ojca, króla Ludwika XV, patrona higieny publicznej, w
towarzystwie stoj¹cej u jego stóp Hygei. Praca zosta³a
ukoñczona w 1777 r. i znajduje siê w Luwrze [27].
Do odrodzenia popularnoci Hygei w XIX w.
w Europie przyczyni³o siê zak³adanie miejskich wodoci¹gów. Wiele miast europejskich fundowa³o po-
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s¹gi Hygei dla upamiêtnienia tego wa¿nego dla zdrowia publicznego wydarzenia lub dla podkrelenia wagi
hydroterapii. W 1879 r. fontannê ozdobion¹ statu¹
Hygei zaprojektowa³ dla uzdrowiska w Karlovych
Varach Ferdinand Fellner. Park w angielskim Aberdeen zosta³ w 1883 r. ozdobiony granitowym pos¹giem Hygei stoj¹cej na korynckiej kolumnie strze¿onej przez lwy, zaprojektowanym przez Irlandczyka,
Johna Cassidy (1860-1939), a upamiêtniaj¹cym zas³u¿on¹ dla miasta Elizabeth Duthie [28]. Gdy
w 1892 r., po tym jak Hamburg nawiedzi³a epidemia
cholery i spowodowa³a mieræ prawie omiu tysiêcy
osób, zmodernizowano ujêcia wody pitnej, na wewnêtrznym dziedziñcu ratusza postawiono fontannê ze statu¹ Hygei wykonan¹ z br¹zu przez Josepha
von Cramera [29]. W Glasgow od 1895 r. pos¹g Hygei, d³uta Williama Kellocka Browna (1856-1934),
zdobi fasadê domu przy Montrose Street 23-5, w którym kiedy mieci³a siê siedziba Biura Zdrowia (Sanitary Chambers), a obecnie znajduje siê Department
of Environmental Health [30].
Dziewiêtnastowieczna moda na Hygeiê dotar³a
te¿ na ziemie polskie. Oko³o 1833 r. w Poznaniu
Edward Raczyñski ufundowa³ na obecnych Alejach
Marcinkowskiego pomnik Hygei. By³ to cokó³ z br¹zu, na którym umieszczono medalion z podobizn¹
niemieckiego naturalisty, Vincenza Priessnitza, twórcy nowoczesnej hydroterapii. Napis wokó³ medalionu brzmia³ w dos³ownym t³umaczeniu: Nic lepszego nad wodê. Pomnik upamiêtnia³ za³o¿enie z inicjatywy Raczyñskiego wodoci¹gów w Poznaniu i znajdowa³ siê miêdzy gmachem Poczty a Akademi¹ Sztuk
Piêknych. W 1908 r. pomnik przeniesiono na drugi
koniec Alei Marcinkowskiego, do wylotu ul. Walki
M³odych i umieszczono na nim odlew pos¹gu Hygei
zdobi¹cego grobowiec Raczyñskich w Zaniemylu.
Autorem pos¹gu by³ Albert Wolf, a pozowa³a do niego Konstancja Raczyñska, ma³¿onka Edwarda. Przez
szereg lat znajduj¹ca siê przy pomniku studzienka

Rys. 5. Pomnik Hygei w Poznaniu  stan z 2005 r.
Fig. 5. Statue of Hygieia in Poznan  as of 2005 A.D.
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s³u¿y³a doro¿karzom do pojenia koni. W latach siedemdziesi¹tych pomnik przeniesiono przed fronton
Biblioteki Raczyñskich przy pl. Wolnoci, sk¹d w tajemniczy sposób znikn¹³ w 2006 r. w trakcie budowy
w tym miejscu podziemnego parkingu [31].
Hygeia sta³a siê ozdob¹ szeregu medali. Kilka
z nich znajduje siê w zbiorach Collegium Lekarzy Filadelfijskich (College of Physicians of Philadelphia).
I tak, na medalu zaprojektowanym dla Fredricka
Bantinga, laureata Nagrody Nobla, Hygeia uderza w
ska³ê wydobywaj¹c z niej wodê i ratuj¹c w ten sposób
zemdlon¹ kobietê. Z kolei na medalu Royal Society of
Medicine, grecka bogini zdrowia z wê¿em owiniêtym
wokó³ lewej rêki wk³ada wieniec na Naukê Eksperymentaln¹, spersonifikowan¹ w postaci mê¿czyzny
z kagankiem owiaty w prawej rêce. Dziewi¹ty Miêdzynarodowy Kongres Historii Medycyny zorganizowany w 1932 r. w Bukareszcie uczczono medalem
przedstawiaj¹cym Asklepiosa i Hygeiê. Na upamiêtniaj¹cym pocz¹tek szczepieñ przeciw ospie medalu
z 1804 r. widoczne s¹ stoj¹ce postaci Asklepiosa i Hygei, przy których z jednej strony znajdowa³ siê skalpel, a z drugiej krowa. Pochodz¹cy z 1833 r. medal dla
uczczenia dra Anthonyego Fothergilla (1733-1813)
przedstawia Hygeiê karmi¹c¹ wê¿a owiniêtego wokó³
o³tarza. Wreszcie, Paryskie Towarzystwo Farmakologiczne (Societe de Pharmacologie, Paris) zleci³o
bicie medalu, na którym Hygeia znajduje siê obok
makówki. Medal zosta³ zakupiony przez wspomniane Collegium w 1931 r. [32].
Najbardziej bulwersuj¹ce wyobra¿enie Hygei
znalaz³o siê na znaczku pocztowym wydanym
w 1932 r. w Nowej Zelandii i przedstawiaj¹cym
m³od¹, zmys³ow¹, pó³nag¹ kobietê siedz¹c¹ z odchylon¹ do ty³u g³ow¹ na postumencie z napisem Hygeia i sprawiaj¹c¹ wra¿enie pijanej lub odurzonej
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narkotykami. W jednej rêce, uniesionej wysoko, trzyma³a kielich, drug¹ mia³a opuszczon¹ i wokó³ niej
owiniêty by³ w¹¿. Czasopismo Australian Stamp
Monthly uzna³ znaczek za skandaliczny i amoralny,
a poza tym wprowadzaj¹cy w b³¹d, bo w Australii wê¿e
nie by³y znane. Znaczek znajduje siê w zbiorach
Muzeum Nowej Zelandii w Wellington [32].
Do najpopularniejszych wspó³czenie wizerunków Hygei, a jest ich tysi¹ce, nale¿y relief Bertela Thordvaldsena (1770-1848), na którym stoj¹ca bogini
karmi wê¿a owiniêtego wokó³ laski trzymanej przez
siedz¹cego Asklepiosa. P³askorzeba ta, sfotografowana przez prof. Øivinda Larsena z Uniwersytetu w Oslo, stanowi logo wydawanego od kilku lat czasopisma
on line Hygiea Internationalis. An Interdisciplinary
Journal for the History of Public Health [32].
Wnioski
W ci¹gu ponad dwóch tysiêcy lat wyobra¿enia
Hygei pe³ni³y ró¿ne funkcje i w ró¿ny sposób oddzia³ywa³y na ludzk¹ wyobraniê. W staro¿ytnej Grecji
i Rzymie odwo³ywa³y siê do wiadomoci religijnej
i kosmologii, natomiast w ci¹gu ostatnich dwustu
piêædziesiêciu lat obraz bogini zdrowia sta³ siê nie tylko
symbolem medycyny profilaktycznej oraz szerokiego, holistycznego podejcia do pacjenta postrzeganego w kontekcie rodowiska, w którym ¿yje, ale tak¿e
uosobieniem kobiecej zmys³owoci i piêkna.
W staro¿ytnoci Hygeia by³a uwa¿ana za analogiê Ziemi, opiekunkê zdrowia, p³odnoci i ¿ycia, lecz
w okresie tworzenia podstaw bakteriologii zawê¿ono
jej symbolikê. Jako symbol higieny, czyli nauki o zachowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom przede
wszystkim przez przestrzeganie czystoci i odpowiedni¹ dietê, Hygeia sta³a siê analogi¹ zdrowej wody oraz
hydroterapii. W ostatnich latach, w dobie globalnego zarz¹dzania zdrowiem publicznym i poszukiwania teorii zdrowia populacji, wieloznaczne obrazy
Hygei karmi¹cej wê¿a staj¹ siê coraz mniej czytelne,
ale nadal nale¿¹ do klasy rzeczy piêknych, które nie
powinny traciæ znaczenia. Dla lekarzy i mened¿erów
opieki zdrowotnej mog¹ one stanowiæ inspiracjê filozoficznej refleksji nad istot¹ i sensem praktyki lekarskiej oraz nad potrzeb¹ ukierunkowywania jej, podobnie jak ca³ego systemu ochrony zdrowia, na dzia³ania zapobiegawcze.
Podziêkowania

Rys. 6. Znaczek z Nowej Zelandii z 1932 r. przedstawiaj¹cy Hygeiê.
Fig. 6. Postal stamp representing Hygieia, New Zealand, 1932
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