Kopalnice skozi čas
mag. Iva Verbnik, GBC Slovenija
O kopalnicah in toaletah, njihovem nastanku in razvoju imamo razmeroma veliko informacij, saj
imajo bogato zgodovino. Pojem kopanja pomeni umivanje telesa s tekočino – z vodo ali vodno
raztopino. Nameni kopanja so bili higienski, terapevtski, obredni in rekreacijski.
Od naravnih do pokritih kopališč
Ljudje so najprej uporabljali naravna kopališča, ko pa je začel človek izkoriščati tople vrelce, so
postala bolj priljubljena termalna. Skozi čas so kopališča vse bolj oblikovali, jih sčasoma ograjevali in
na koncu še pokrili. Tako so nastala notranja kopališča.
Prvo kopališče Mohenjo Daro je bilo v funkciji že 3.000 let p.n.š. Obsegalo je veliki kopalni bazen in
razsežne prostore v bližnji okolici. V enem se je nahajal tudi vodnjak za oskrbo z vodo, kopališče pa je
verjetno služilo tudi obrednim namenom.

Prvo kopališče Mohenjo – Daro, Pakistan

Tudi v Egiptu so bila kopališča pomemben del njihovih bivališč in
verjetno tudi obrednih ritualov. Zaradi visokega nivoja osebne
higiene je bila uspešna tudi njihova medicina. Iz časa Kleopatre
so znane tudi kopeli, ki naj bi ohranjale mladost in lepoto.

Rimljani so kopališča redno uporabljali. Kopališče je bilo običajno osrednji prostor, kar nakazuje na
njegovo pomembno vlogo.
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Poleg pokritih kopališč so okoli 350 let p.n.št. razvili še ogrevane tepidarije, ki jih označujemo kot
predhodnike današnjih savn. Osrednja dvorana tepidarija je bila praviloma zelo razkošna in zelo lepo
okrašena. Ob njem so razvili še kaldarij (vroče kopališče) in frigidarium (hladno kopališče).

Prve kopalne kadi in tuši ter iznajdba mila
Kopanju in umivanju so posebno pozornost namenjali tudi Grki. To kaže tudi njihova mitologija, saj
so junake potapljali v kopeli, da so jim dali moč in so postali neranljivi. Grki so že poznali tudi tuš, iz
leta 1700 p.n.št. pa je poznana tudi prva kopalna kad v palači Knosos na otoku Kreta.

Srednji vek je za kopalnice pomemben zaradi iznajdbe mila. Kasneje, iz časa naših prababic in babic,
pa najdemo že pripomočke za osebno higieno, kot so vrči, lavorji ter drugi izdelki iz kovine in
porcelana. Sočasno so se razvijale tudi kopalne kadi, od prvih grajenih in umetniško dovršenih do
navadnih lesenih čebrov, ki so jih uporabljali revnejši sloji. Razvoj se je nadaljeval do kovinskih kadi,
sledilo je obdobje vgrajenih kadi. In ker se zgodovina rada ponavlja, so danes v kopalnicah spet
modne samostoječe kadi, tudi lesene.
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Zgodovina toalete in straniščnih školjk
Vzporedno se je razvijala tudi toaleta. Prva WC-školjka, vklesana v kamen, je stara že 2.300 let.
Velikost školjke je narekoval statusni položaj in premoženje posameznika v družbi, saj je bila
oblikovana po zasebnih željah.

Scara Brae 3.200 p.n.š., Škotska

Uporaba javnih stranišč je bila nekdaj v Rimu, Grčiji, Turčiji in na Japonskem skupinski dogodek, kjer
se je poleg opravljanja potrebe dogajalo tudi družabno življenje.

Prve individualne sanitarije v sklopu bivališča so našli v Indiji, poznali pa so jih tudi Rimljani.
Graščaki so notranja stranišča reševali na poseben način, čiščenje pa prepuščali služinčadi.
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Sledilo je obdobje nočnih posod raznolikih velikosti, oblik in materialov, ki jih še vedno najdemo v
specializiranih muzejih. Na dvorih in pri bogatih meščanih so nastajala stranišča v obliki sedežev,
skupen vsem pa je bil način praznjenja, ki je bil okolju in ljudem nadvse neprijazen. Revnejši sloji so si
omislili preprosta stranišča 'na štrbunk', ki so bila umeščena v lesene ute.

Začetek združitve kopalnice in WC-jev že nakazujejo kopalniški seti in kompleti za umivanje ter
opravljanje potrebe. Prelomnico je najbrž pomenilo leto 1596, ko je John Carrington izumil prvo
školjko na splakovanje, vendar se je njegov izum začel uporabljati šele po sedmih desetletjih.

Sledili so Viktorijanski časi, ko kopalnica že pridobi enak videz, kot ga imajo današnje, sodobne
kopalnice, od bolj enostavnih in manjših do umetelno oblikovanih in razkošnih.
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Sodobni časi so časi nasprotij
Kopalnice so danes lahko vpete v velike in razkošne sobane, na drugi strani pa so v uporabi številne
manjše (tiny) kopalnice, ki imajo vse, kar imajo velike.

Uveljavljanje različnih stilov pomeni, da si lahko lastniki in arhitekti pri oblikovanju kopalniških
prostorov privoščijo svojevrstne umetniške izraze – od čiste elegance do povsem naravnega
oblikovanja. In kje naj se razvoj konča? Pri zlatih školjkah in zlatih tuših? Odgovor, ali gre za izkaz
prestiža ali preprosto za dekadenco, je jasen.

Razstave in muzeji
WC-školjka je že desetletja predmet umetniškega izražanja. Umetniki z njimi pripravljajo odmevne
razstave, ki so v javnosti deležne velike pozornosti.

Obiskati je mogoče tudi zanimive zgodovinske muzeje toalete, ali pa si jih ogledati virtualno.
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