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Afrodyta, piękno i sztuka

Starożytni Grecy stworzyli sztukę, z tym że polska nazwa „sztuka”, 
która kojarzy się z pojęciem sztuczności, była Grekom obca. Określali 
oni tworzenie, lub raczej odtwarzanie, rzeczy pięknych i przydatnych 

słowem techne, a doskonałość wytworów była dla nich oczywistością wyra-
żoną doskonałością proporcji i właściwościami użytego materiału1. Patron-
ką piękna, miłości i sztuki była Afrodyta, która według przekazu Teogonii 
Hezjoda2 narodziła się z piany zgromadzonej wokół narządów płciowych 
bóstwa Uranosa okaleczonego przez władczego Kronosa. Narządy te wrzu-
cone zostały do morza w okolicach Kytery i Cypru. Ponieważ powstała z pia-
ny, czyli en aphro, bogini zwana była Afrodytą, z przymiotnikami „Cypryjka” 
(Kyprogenes) oraz „Kyterejka” od nazwy pobliskiej wyspy Kytery3. Zefir 
przygnał Afrodytę na Cypr, gdzie wyłoniła się z piany i została przywitana 
przez Hory, odziana w niebiańskie szaty, przyozdobiona biżuterią i uwień-
czona kwiatami polnymi.

Afrodyta przybyła ze Wschodu, gdzie znana była pod wieloma imionami, 
zanim Grecy nadali jej to miano. Jest bohaterką wojny trojańskiej, którą 
przecież sama sprowokowała. Jak widzimy z przebiegu wydarzeń relacjono-
wanych w Iliadzie, sprzyjała Trojanom, gdzie jeden z jej licznych potomków, 
syn Eneasz, szanowany przez bogów z powodu swojej pobożności, odgrywał 
rolę przywódczą. Był on owocem skojarzonego przez Zeusa związku Afro-
dyty z Anchizesem, pięknym pasterzem bydła na halach Idy.

Afrodyta pełniła funkcje analogiczne do funkcji potężnych bogiń zna-
nych z mitologii Bliskiego Wschodu, jak Astarte czy Isztar, i bywa z nimi 
identyfikowana; w mitologii greckiej została jednak małżonką kulawego 

1 Wprowadzenie do problematyki przedstawione jest w publikacjach poświęconych estetyce 
antycznej, jak np. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1: Estetyka starożytna, Wrocław–Kraków 1960.

2 Hezjod, Teogonia, w. 188–195.
3 Por. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa, s. 310–320 (rozdział „Na morzu 

i w pasterskim szałasie”).
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boga Hefajstosa. Często zdradzała go z takimi bogami jak Ares czy syryjskie 
bóstwo Adonis, którego obecność dzieliła po równo z Persefoną (każda spę-
dzała z nim ⅓ roku, przez pozostałą część roku Adonis mieszkał sam), czy 
nawet śmiertelnikami, jak w przypadku Anchizesa.

W sztuce greckiej Afrodyta jako kobieta 
przedstawiana była przez długi czas głów-
nie odziana, mężczyzn natomiast przedsta-
wiano w zależności od sytuacji, ubranych 
lub nagich. Ciało męskie, nie kobiece, przy-
jęte było jako miara doskonałości proporcji 
ciała ludzkiego4, ilustracją ideału (kano-
nem) stała się w sztuce greckiej rzeźba 
nagiego mężczyzny. Stworzony przez Poli-
kleta posąg nazwany został Doryforos5, 
gdyż mężczyzna ukazany był z ciężką bro-
nią bohaterską zwaną duru zamiast z lekką 
bronią o nazwie akontion, zwykłym wów-
czas wyposażeniem atletów.

Piękno proporcji uzyskał artysta przez 
użycie właściwej miary (to metron), jak 
i dzięki umiarowi (to meson, czyli śro-
dek). Postawa atlety oscylowała między 
spoczynkiem i ruchem, wygląd między 
otyłością a wychudzeniem, wiek między 
młodzieńczością a dojrzałością. Był to 
wyraz nowego standardu, czyli kanonu 
osiągniętego drogą rozumowania, koncep-
cja powstała na podstawie modnej wówczas 
pitagorejskiej filozofii antytez. Wydobyte 
zostały kontrasty, jak np. absolutna swo-
boda ruchu i jego bezwzględna kontrola, 
a w budowie układ hierarchiczny kośćca 
i mięśni. Ponadto Doryforos wprowadzał 
nową zależność modułów w proporcjach, 

które zrywały z zależnością sztuki greckiej od sztuki Egiptu. Niezacho-
wany do dziś oryginał został stworzony w brązie ok. 440 r. p.n.e. Atletycz-
nie zbudowany młodzieniec wyobrażony został w chwilowym bezruchu, 

4 W czasach nowożytnych, wracając do idei „pięknego człowieka”, przedstawiono rozwią-
zanie geometryczne, tzw. homo quadratus. Postać kobieca po raz kolejny pozostała poza sferą 
zainteresowania.

5 Por. I. Skupińska-Løvset, Zarys archeologii starożytnej Grecji, Łódź 2001, s. 63–77.

Ryc. 6. Doryforos, kopia rzymska
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krocząc do przodu z włócznią na lewym ramieniu, ciężar jego ciała spo-
czywał na prawej nodze, lewa noga, zgięta w kolanie, była cofnięta, tylko 
palce dotykały powierzchni ziemi. Prawa ręka jako przeciwwaga zwisała 
wzdłuż ciała, lewa, zgięta w łokciu, podtrzymywała włócznię. Przeciwwaga 
kończyn pracujących i w spoczynku – kontrapost (contrapposto) – jest naj-
częściej występującą pozą w dojrzałej sztuce antycznej. Zwykle głowa jest 
lekko zwrócona w stronę pracującej nogi, a wzniesieniu biodra odpowiada 
opuszczenie ramienia. Kanon Polikleta był ponadto zestawieniem idealnych 
proporcji ciała męskiego, ponieważ jednak oryginał się nie zachował, bada-
nia przeprowadzone na licznych kopiach, często odległych czasowo, nie dają 
jednoznacznych odpowiedzi co do wielkości modułu. Najczęściej tłumaczy 
się kanon Polikleta, przyjmując za podstawę szerokość palca ręki przedsta-
wianego. Wtedy wysokość wyprostowanego ciała jest równa 100 modułom, 
stopa stanowi ⅙ wysokości ciała, głowa ⅛, twarz i długość dłoni stanowią 
1/10 wysokości, a inne wartości obliczane są proporcjonalnie6. Za jedną z naj-
doskonalszych kopii uważa się tę odkrytą w Pompejach, dziś w zbiorach 
Muzeum Archeologicznego w Neapolu7. Znamy ponad 50 kopii i przetwo-
rzeń dzieła Polikleta, jedno z nich znajdowało się ongiś w Muzeum Miasta 
Szczecina.

Afrodyta, przykład pięknej kobiety, po raz pierwszy zdjęła szaty w sztuce 
greckiej za sprawą Praksytelesa.

Praksyteles pochodził z rodziny rzeźbiarzy, jego ojcem był Kefizodot, 
autor słynnego posągu Eirene z Plutosem. Rzeźba ta symbolizowała kult 
pokoju (Eirene) i dostatku (Plutos), wprowadzony jako oficjalne święto 
państwowe po drugim rozejmie podczas wojen ze Spartą. Posąg ustawiony 
został centralnie na agorze ateńskiej ok. roku 370 p.n.e. Eirene cechuje ciężka 
budowa ciała, podkreślona poprzez strój w formie bogato pofałdowanego 
peplosu z kolposem i obszerną apoptygmą. Ciężkość ciała kobiecego wydaje 
się być typowa dla omawianego okresu, chociaż kanonu postaci kobiecej 
nie wypracowano. Eirene stoi w klasycznym kontrapoście z ciężarem ciała 
spoczywającym na lewej nodze, trzymając dziecko – Plutosa – na wysokości 
bioder. Rzeźba znana jest z marmurowych kopii rzymskich, z których za naj-
lepszą uważana jest kopia znajdująca się obecnie w Monachium8.

Praksyteles pobierał naukę w pracowni ojca, jednak tworzył głównie 
w marmurze, a nie w brązie. Opis jego techniki rzeźbiarskiej znamy dzięki 
przekazom starożytnym. Około roku 350 p.n.e. Praksyteles brał udział 

6 Por. R. Carpenter, The Esthetic Basis of Greek Art of the Fifth and Fourth Centuries B.C., 
Bloomington 1959, s. 307–321; R. Tobin, The Canon of Polykleitos, „American Journal of Archae-
ology” 1975, t. 79, s. 307–321, a także A. Stewart, The Canon of Polykleitos: A Question of Evi-
dence, „Journal of Hellenic Studies” 1978, t. 98, s. 122–131.

7 Wysokość 2,12 m.
8 Monachium, Gliptoteka nr 219, wysokość 2,06 m.
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w konkursie na posąg Afrodyty dla Kos, lecz mieszkańcy tego małoazjatyc-
kiego miasta uznali, że bogini w jego interpretacji jest ukazana w sposób 
zbyt niekonwencjonalny i wybrali rozwiązanie bardziej tradycyjne, miano-
wicie Afrodytę ubraną. Knidos natomiast zakupiło odrzuconą nagą „Afro-
dytę w kąpieli”.

Afrodyta z Knidos9 jego dłuta, rzeźba 
zachowana w wielu kopiach i przetwo-
rzeniach jest do dziś powszechnie znana 
i często uważana za symbol sztuki antycz-
nej, oryginał się jednak nie zachował. 
Źródła starożytne natomiast wzmian-
kują wielokrotnie Afrodytę Praksytelesa, 
była ona przez współczesnych oceniana 
jako „produkt kultowy” i przetwarzana 
w różnych materiałach i w różnej skali; 
przekazy zgodnie twierdzą, że bogini 
była ukazana jako kobieta piękna i zmy-
słowa10. Oryginał wystawiono w sank-
tuarium Afrodyty w Knidos, karyjskim 
mieście położonym na wybrzeżu Azji 
Mniejszej. Posąg wykonano z polichromo-
wanego marmuru paryjskiego11, Afrodytę 
przedstawiono zupełnie nago, z wyjąt-
kiem bransolety na lewym ramieniu. Był 
to pierwszy monumentalny posąg nagiej 
kobiety w sztuce europejskiej. Bogini 
przedstawiona jest w kontrapoście prak-
sytelesowskim, prawą ręką osłania pubis, 
lewą unosi udrapowaną tkaninę, jej wzrok 
skierowany jest w lewo. Została ukazana 
przed kąpielą, lub raczej po niej. Obok niej 
stoi hydria, którą częściowo zakrywa kra-

wędź obszernego materiału – tkaninę tę bogini trzyma w lewej ręce, zgię-
tej w łokciu. Lekko ugięta w łokciu prawa ręka poprowadzona jest ukośnie 
do przodu, jakby celem przykrycia nagości. Podobnie jak w innych dziełach 
Praksytelesa istnieje wizualne powiązanie między położeniem obu rąk. 

9 Najczęściej wymieniane kopie to: watykańska (Watykan, Muzea, nr 812, wys. 2,05 m) 
oraz kopia monachijska (Monachium, Gliptoteka nr 258, wys. 1,62 m).

10 W tym miejscu chciałabym powrócić do wspomnianej na wstępie tradycji przedgrec-
kiej interpretacji bogiń, jak choćby Astarte, jako młodych nagich kobiet, przedstawianych bez 
wprowadzania elementu rozwiązłości.

11 Wiadomość tę podaje Lukian, Amores 13.

Ryc. 7. Afrodyta z Knidos, 
reprodukcja z 1920 r.
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Linia figury jest esowata z prawej strony, podczas gdy głowa zwrócona jest 
w lewo i lekko uniesiona, tzw. przegięcie praksytelesowskie zostało tu zmo-
dyfikowane. Twarz ma bogini owalną, oczy są kształtu migdałów, delikatne 
wargi układają się w „łuk Kupidyna”, lekko kręcone, przedzielone pośrodku 
włosy upięte są z tyłu głowy i okryte udrapowaną chustą.

Współcześni uważali pełne kształty bogini za ideał piękności kobiecej. 
Pliniusz12 nawet przekazuje anegdotę dotyczącą reakcji licznych zwiedzają-
cych na umieszczony w świątyni posąg. Mianowicie jeden z przybyłych był 
tak zafascynowany pięknem Afrodyty, że schował się w nocy w jej sanktu-
arium. Gdy pozostał w nim sam na sam z posągiem, obejmował go i całował, 
osiągając podniecenie seksualne powodujące wytrysk nasienia, które pozo-
stawiło ślady na udzie bogini.

Opowieść ta, zawierając relację zdarzenia, oddaje jednocześnie obraz 
zmienionego stosunku człowieka do bóstwa; innego, bardziej impulsyw-
nego, emocjonalnego i pozbawionego respektu. Okres późnoklasyczny, do 
którego zaliczamy sztukę Praksytelesa, stanowi fazę przejściową między 
sztuką klasyczną, której najwybitniejszym przedstawicielem był Fidiasz, 
a sztuką okresu hellenistycznego, która włączyła do repertuaru elementy 
wschodnie, w tym zmysłowość, a nawet erotyzm. Miękkość modelunku, 
sfumato i morbidezza, piękno kolorów naśladujących wypielęgnowane ciało 
ludzkie z pewnością były pociągające dla zwiedzających. Zadbane ciało 
stanowiło przecież teraz atrybut także bóstw męskich, jak to ukazuje np. 
reprodukcja innego dzieła Praksytelesa, znanego jako Hermes z dzieckiem 
Dionizosem. Dzieło to, odnalezione podczas wykopalisk na terenie słyn-
nej świątyni Zeusa w Olimpii, długo uważane było za oryginał dłuta tego 
mistrza. Badania nad powierzchnią doprowadziły też do nowych, rewolu-
cjonizujących odkryć. Teoria białych marmurów, przekazana na podstawie 
studiów sztuki renesansu, dzięki nowym badaniom nie miała dłużej zasto-
sowania w nauce, co otworzyło nowe obszary interpretacyjne. Sztuka staro-
żytna była bogata kolorystycznie.

Źródła dotyczące pracowni Kefizodota dostarczały wiadomości o wielu 
pracownikach wykonujących zadania pomocnicze. Praksyteles, pracu-
jąc w marmurze, zatrudniał artystów, którzy rozpracowywali koncepcję 
mistrza i zajmowali się wykończaniem szczegółów. Ważną fazą w tym pro-
cesie było nadanie rzeźbie marmurowej odpowiedniego kolorytu i waloru. 
Przekazy starożytne informują, że w celu nadania odpowiedniej do sytuacji 
kolorystyki i blasku Praksyteles zatrudniał malarza Nikiasza. Realizował 
on intencje Praksytelesa odnośnie do polichromii i woskowania (ganosis). 
Pokrycie warstwą wosku uprzednio pokolorowanego marmuru i jego inten-
sywne polerowanie dawało wrażenie wypielęgnowanej powierzchni ciała 

12 NH 36.20.
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ludzkiego, dodając kolorom efektu przezroczystości naskórka. Takiemu 
procesowi zapewne poddana też była rzeźba Afrodyty ustawiona w sank-
tuarium bogini w Knidos. Zwiedzający mogli łatwo uznać rzeźbę, szczegól-
nie w korzystnym oświetleniu, za wcielenie bogini, a jej pozę za zachęcającą 
do kontaktu fizycznego. Ułuda cielesności i jej efekty wzmiankowane przez 
Pliniusza są jednocześnie dowodem zmiany w stosunkach między śmier-
telnikami a bóstwem. Obnażona Afrodyta nie jest już darzona czcią i trak-
towana z należnym szacunkiem. Przeciwnie, zachowanie zwiedzającego 
ocenić można jako uwłaczające nie tylko bogini, lecz także każdej śmier-
telnej kobiecie. Nie wiemy, czy Praksyteles, wprowadzając element erotyki, 
kierował się nastrojami społecznymi, ale piękno i powab Afrodyty jego ręki 
odbiły się szerokim echem w świecie śródziemnomorskim, na co wskazują 
liczne kopie, przetworzenia i miniatury tego dzieła, a także jego wpływ na 
sztukę nowożytną. Zauważyć tu bowiem możemy przesunięcie punktu cięż-
kości w koncepcji dzieła na wyobraźnię i bezpośrednie oddziaływanie na 
podświadomość widza.
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Summary

Aphrodite, the beauty and the art

Beauty and art must be presented in context. “Art” is bound to the understanding of how 
the objects should be perceived and how the surrounding environment shaped their mean-
ing. To the ancient Greeks beauty was bound to the existing, practical and useful. It was 
expressed by suitable proportions. Beautiful man was an athletic figure characterized by 
a set of proportions, beautiful woman was ever young, sensitive and charming, and divine 
as in art represented by Aphrodite. Such understanding was directed towards the practical, 
beauty adds pleasure to the surroundings just by its plain presence. But even beauty can be 
abused – as shown by the described incident.




