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Wstęp
Wiemy jedynie, że tentipellium w czasach sta-
rożytnych miało dwa znaczenia. Z jednej strony 
tentipellium było technicznym terminem z za-
kresu szewstwa, ale z drugiej terminem ko-
smetycznym (lub medycznym) oznaczającym 
coś, co służyło do usuwania zmarszczek z twa-
rzy i należało do grupy określanej jako medica-
mentum. Nie wiemy nic o formie tentipellium ani 
o sposobie jego stosowania. Tentipellium mogło 
być więc zarówno preparatem kosmetycznym, 
grupą preparatów lub nawet jakimś aparatem, 
choć to ostatnie przypuszczenie wydaje się 

najmniej prawdopodobne, ponieważ źródła ar-
cheologicznie w postaci zabytków kultury ma-
terialnej na nic takiego nie wskazują.

Tentipellium    
– antyczne „piększydło”
Z funkcjonującym w okresie starożytnym ła-
cińskim słowem tentipellium wiąże się wiele 
niejasności. Przyjmując definicję umieszczoną 
w słowniku łacińsko-polskim ułożonym przez 
F. Bobrowskiego, tentipellium to „piększydło, 
którem się zmarszczki spędzają z twarzy” [1]. 

Tentipellium – antyczne „piększydło”
In search of modern tentipellium. Tentipellium – an antique beautifier

Abstract
The paper is a review of some chosen methods of 
dealing with wrinkles that are currently used in 
cosmetology. It was evaluated to what extent these 
methods correspond to the etymology of the word 
tentipellium. Based on the analysis of sources 
and contempo rary knowledge of cosmetics as well 
as cosmetology, the authors try to determine how 
the antique tenti pellium could have been used 
for skin smoothing, the form it could have occur-
red and if among presently known preparations 
and cosmetic treatments, there are cosmetics and 
procedures that can be considered as the modern 
equivalent of the ancient tentipellium. 
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Streszczenie
W pracy dokonano przeglądu wybranych, sto-
sowanych obecnie w kosmetologii metod niwe-
lowania zmarszczek oraz oszacowano, w jakim 
stopniu metody te odpowiadają etymologii 
słowa tentipellium. Na podstawie analizy źródeł 
oraz współczesnej wiedzy z zakresu kosmetyki 
i kosmetologii autorzy próbują ustalić, w jaki 
sposób antyczne tentipellium służyć mogło wy-
gładzaniu skóry, w jakiej formie występowało 
i czy wśród obecnie znanych preparatów oraz 
zabiegów kosmetycznych znajdują się te, które 
można uznać za współczesne odpowiedniki 
starożytnego tentipellium. 
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Trzeba zaznaczyć, że w definicjach słownikowych słowo to 
funkcjonuje również w zupełnie innym znaczeniu – a mia-
nowicie jako „kopyto szewskie” lub „obłąk garbarski na 
rozciąganie skór” [1, 2]. Inne definicje słownikowe słowa 
tentipellium to m.in.: środek przeciw zmarszczkom – medi-
camenta ad rugas oraz rodzaj instrumentu rzemieślniczego 
cerdonis instrumentum, Forceps pedibus applicatus [3]; ko-
smetyk służący do usuwania zmarszczek ze skóry – cosméti-
que, qui efface les rides de la peau [4], środek do wygładzania 
zmarszczek skórnych – Mittel zum glättender Hautrunzeln [5]. 

O tentipellium wzmiankują tylko nieliczne źródła antyczne, 
a mianowicie przekazy dwóch komediopisarzy z okresu re-
publiki rzymskiej – Tytyniusza oraz Afraniusza oraz później-
szy, bo pochodzący z przełomu II i III w. n.e. przekaz Festusa. 

Według testymonium pozostawionego przez Tytyniu-
sza tentipellium było czymś – niestety przekaz nie precyzu-
je, czym konkretnie – co wygładzało/usuwało zmarszczki 
z twarzy: tentipellium Inducitur, rugae ore extenduntur [6, 8]. 

Przekaz Afraniusza jest jeszcze bardziej tajemniczy – brzmi 
następująco: Pro manibus credo habere ego illos tentipellium [7, 8], 
co należało by tłumaczyć tak, że autor (osoba) wypowiadająca 
te słowa sądzi, że ktoś (a dosłownie tłumacząc – tamci) zamiast 
rąk, miał tentipellium. Wybitni badacze komedii Afraniusza, np. 
André Daviault czy Lucyna Stankiewicz są właściwie zgodni, 
że chodzi tutaj o kucharzy (którzy w komediach starożytnych 
często przedstawiani byli jako złodzieje lub kleptomani) [9, 10]. 

Trzeci z przekazów – przekaz Festusa – podaje dwa obja-
śnienia słowa tentipellium [11]. Z pierwszego wynika, że ten-
tipellium było rodzajem szewskiego przyrządu służącego do 
rozciągania skóry, z drugiego natomiast, że tentipellium na-
leżało do medicamentum i zgodnie z tym, co pisał Tytyniusz, 
służyło do usuwania zmarszczek z twarzy. Należy zaznaczyć, 
że używane w starożytności pojęcie medicamentum było 
bardzo szerokie – obejmowało zarówno leki, jak i kosmetyki, 
trucizny, barwniki, czarodziejskie mikstury, a nawet przy-
prawy [12]. Pod tym pojęciem kryć się mogło więc wszystko to, 
co służyło zachowaniu lub poprawie zdrowia i urody. 

Inne źródła, które odnoszą się do tentipellium nie przy-
noszą, żadnych nowych, pewnych informacji: mnich be-
nedyktyński, żyjący w VIII w. n.e. – Paweł Diakon, twórca 
skróconego wyciągu z działa Festusa, przekazuje informa-
cje o tentipellium jako przyrządzie szewskim – rodzaju że-
laznego obuwia: genus calciamenti ferratum [13].

Ciekawą wskazówkę daje Pliniusz Starszy (I w. n.e.). W Histo-
rii Naturalnej spotykamy informację o tym, że klej rybi (Ichty-
ocollam) był pomocny w przypadku bólu głowy i przy usuwaniu 
zmarszczek – jako tetanothrum [14]. Jednak i tutaj nie ma jed-
noznaczności, ponieważ – choć tetanothrum przez większość 
badaczy traktowane jest jako grecki odpowiednik tentipellium 

– to zaznaczyć trzeba, że nie wszystkie wydania Historii Natu-
ralnej Pliniusza podają ten fragment w takim brzmieniu.

Sama etymologia słowa również mówi tylko o funk-
cji, nie wspomina natomiast o formie; od tendo, tendere 

– rozciągać i pellis – skóra. 

W poszukiwaniu  
współczesnego tentipellium
Próby wyjaśnienia, czym (w znaczeniu kosmetycznym) 
dokładnie było tentipellium do tej pory nie były podej-
mowane przez kosmetologów, a być może odpowiedź na 
to pytanie kryje się właśnie we współczesnej kosmetyce. 
Obecnie bowiem znamy cały szereg metod i środków słu-

żących do walki ze zmarszczkami, które mogły być stoso-
wane już w czasach starożytnych. 

Szukać możemy m.in. wśród metod mechanicznych, ta-
kich jak np. mechaniczne usuwanie naskórka. Odpowia-
dałoby to do testymonium pozostawionego przez Afraniu-
sza – możemy bowiem wyobrazić sobie kucharzy, którzy 
(w przenośni) zamiast rąk, mają jakieś przyrządy kuchen-
ne, wyglądem przypominające skrobaczki – strigilis, a więc 
narzędzia używane do rozcierania oraz usuwania z ciał 
sportowców brudu, piasku i oliwy. Być może kobiety rów-
nież używały takich narzędzi np. do zeskrobywania ze skó-
ry uprzednio nałożonych preparatów. Jednak przyjmując 
taką hipotezę, mielibyśmy do czynienia z wygładzeniem 
skóry poprzez jej złuszczenie, a nie – jak wskazuje etymo-
logia słowa tentipellium – poprzez rozciągnięcie, napięcie. 
Podobnie w przypadku peelingów wygładzających skórę 
wskutek działania określonych związków chemicznych. 

Należy rozpatrzyć również zabiegi z zakresu medy-
cyny estetycznej, takie jak np. wypełnienia lub nastrzy-
kiwania. Zabiegi takie z całą pewnością mieściłyby się 
w podanej przez Festusa kategorii medicamentum, speł-
niałyby funkcję podaną przez Tytyniusza – a więc usu-
wanie zmarszczek z twarzy; mogłyby nawet pasować 
do wzmianki Afraniusza – bowiem i w tym przypadku 
można wyobrazić sobie kucharza, który w rękach trzy-
ma przyrząd przypominający wyglądem coś, co mogło-
by być używane do nakłuwania. Jednak źródła antyczne 
nie potwierdzają, by podobne zabiegi były wykonywane 
w starożytnym Rzymie w celu odmładzania, tak więc i ta 
hipoteza wydaje się być mało prawdopodobna.

Można także rozważyć stosowane w kosmetyce substan-
cje, których działanie dziś określamy mianem botox like. 
Choć obecnie w tej kwestii uwagę kosmetologów skupiają 
peptydy blokujące neuroprzekaźniki, takie jak np. argire-
lina (acetyl heksapeptide-3), która jako składnik uzyskiwa-
ny w drodze wieloetapowej syntezy chemicznej w czasach 
starożytnych znana być nie mogła, jednak – jak wspomina 
w publikacji Representations of pharmacy in Roman literature 
from Cato to Ovid David Hillman – podobne działanie wy-
kazywać mogły stosowane w starożytności kremy z zawar-
tymi w bulwach żonkila (Narcissus pseudonarcissus) alkalo-
idami [15, 16]. Mogły być one stosowane w tym celu, w jakim 
dziś stosuje się iniekcje botoksu, a więc w celu wygładzenia 
zmarszczek poprzez ograniczenie ruchów mięśni twarzy [16]. 
Taka metoda częściowo pasowałaby do pozostawionych te-
stymoniów, bo surowce roślinne, takie jak np. wspomniane 
wyżej bulwy narcyza z całą pewnością mieszczą się w grupie 
środków określanych w starożytności pojęciem medicamen-
tum i mogą być stosowane nie tylko w formie kremów, ale 
również w formie masek, które w czasach starożytnych czę-
sto miały kleistą, przypominającą ciasto konsystencję, tak 
więc skojarzyć by je można było z ciastem oblepiającym ręce 
kucharzy. Wątpliwości wzbudza jednak to, czy przeszło 2 ty-
siące lat temu, udałoby się stworzyć preparaty o tak silnym 
działaniu hamującym uwalnianie neuroprzekaźników, by 
efekty ich działania były na tyle widoczne, że zasłużyłyby na 
określanie ich zupełnie osobnym pojęciem. 

Szukając współczesnego, kosmetycznego odpowiednika 
tentipellium, trzeba zaznaczyć, że testymonia nie precyzu-
ją nawet, czy był to jeden konkretny produkt lub składnik, 
czy może łączna nazwa określająca całą grupę lub rodzaj 
substancji, które działały napinająco na skórę. Być może 
starożytni posługiwali się tym określeniem, jak my dzisiaj 
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posługujemy się np. określeniem depilacja w odniesieniu 
do całego szeregu metod i środków, których podstawową 
funkcją jest usuwanie włosów. Ponieważ etymologia wy-
raźnie wskazuje na funkcję, a jako objaśnienie podane zo-
stało jedynie medicamentum (a więc pojęcie bardzo szerokie 
w starożytności), skłaniać by się należało do uznania tego 
drugiego wariantu za bardziej prawdopodobny. Zakładając 
więc, że tentipellium służyło określeniu różnych środków, 
a może nawet i metod dających efekt naciągnięcia skóry, 
spośród wielu współcześnie stosowanych zabiegów i pre-
paratów o działaniu napinającym najbardziej temu pojęciu 
odpowiadałoby dzisiejsze pojęcie liftingu oraz zabiegów 
i preparatów o działaniu liftującym – zwiększającym na-
pięcie skóry. Lifting – zabieg z zakresu chirurgii estetycz-
nej polega na operacyjnym usunięciu nadmiaru skóry, co 
pozwala na likwidację zmarszczek oraz fałdów [17]. Jednak 
mimo zaawansowanego stanu chirurgii w czasach sta-
rożytnych nie znajduje się w źródłach potwierdzenia na 
wykonywanie takich zabiegów w celu usuwania zmarsz-
czek. Inaczej w przypadku liftu. Lift jest zabiegiem ko-
smetycznym, podczas którego uzyskuje się efekt wygła-
dzenia, wskutek stosowania substancji aktywnych silnie 
napinających skórę. Najczęściej podstawowym elementem 
zabiegów liftujących są odpowiednio skomponowane ma-
ski i kremy, których działanie opiera się na silnym stymu-
lowaniu mięśni oraz wywoływaniu przekrwienia skóry 
(hyperaemii). To z kolei powoduje działanie podobne do 
masażu, zwiększa przezskórną absorpcję składników ak-
tywnych, ostatecznie dając efekt wygładzonej, dobrze na-
piętej skóry, na której zmarszczki stają się mniej widoczne. 

Podstawą preparatów o działaniu liftującym są najczę-
ściej otrzymywane z surowców roślinnych i zwierzęcych 
substancje pochodzenia białkowego: aminokwasy, białka, 
enzymy. Przykładów takich substancji jest wiele. Zaliczyć 
tutaj można m.in. kolagen i elastynę, serumalbuminę by-
dlęcą BSA (Bovine Serum Albumin) pochodzącą z surowicy 
cieląt (choć obecnie jej znaczenie w kosmetyce i kosmeto-
logii jest coraz mniejsze), fibroinę – podstawowe białko 
jedwabiu oraz proteiny mleczne [18]. Dużym zaintereso-
waniem współczesnych producentów kosmetyków o dzia-
łaniu liftującym cieszą się również proteiny pozyskiwane 
z ziaren zbóż (m.in. pszenicy), roślin strączkowych, aloesu. 
Wzmianki o tych lub podobnych surowcach spotykamy m.in. 
u Owidiusza i u Pliniusza Starszego. W wersie 65. De medi-
camina faciei femineae znajdujemy zalecenie, by do jednego 
z preparatów kosmetycznych dodać semine tusco, a więc po-
pularny w starożytności gatunek pszenicy [19]. W Naturalis 
Historiae znajdujemy informacje o przeciwzmarszczkowym 
działaniu mleka, o kosmetyczno-medycznym zastosowaniu 
kleju wyrabianego z genitaliów cieląt, stosowaniu białek jaja 
(które i dziś przez niektóre kobiety nakładane są na twarz 
w celu napięcia skóry), czy o wspomnianym już wyżej ich-
thyocollam, który Pliniusz sam zaliczył do tetanothrum [14]. 
Można zatem przyjąć, że surowce o działaniu liftującym 
znane były już przed wiekami i mogły być stosowane wła-
śnie jako środki usuwające zmarszczki poprzez napięcie 
skóry, a więc jako tentipellium. Hipoteza ta, za którą opo-
wiadają się autorzy niniejszego artykułu, zgodna jest nie 
tylko z etymologią słowa, ale również z pozostawionymi 
testymoniami. Preparaty i surowce o działaniu liftującym 
mieszczą się w pojęciu medicamentum, służą do wygładza-
nia skóry poprzez zwiększanie jej napięcia, ponadto na-
wet współcześnie często stosowane są w formach masek 

o ciągnącej, kleistej konsystencji, co pasowałoby do obrazu 
antycznych kucharzy, których ręce oblepione mogły być 
czymś przypominającym właśnie taką klejącą maseczkę. 

Jednak w związku z tym, że źródła dotyczące tentipel-
lium są nieliczne i zostawiają miejsce na stawianie kolej-
nych hipotez, rozwiązanie „zagadki” dotyczącej działania 
przeciwzmarszczkowego tentipellium może nadal stano-
wić wyzwanie nie tylko dla historyków, ale również leka-
rzy, biologów oraz kosmetologów. 
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