
Wenus z Milo 

 

Grecja
1
 wspaniałość sama w sobie. Już od czasów starożytnych niewiele rzeczy mogło 

jej dorównać pod wieloma względami: państwowymi czy kulturowymi. Państwo położone  

w południowo-wschodniej Europie z dostępem do Morza Śródziemnego; obejmuje Wyspy 

Jońskie oraz Półwysep Bałkański (od południowej strony), Kretę i archipelagi wysp Sporady 

Południowe, Sporady Północne i Cyklady (na Morzu Egejskim). Bogactwo znajdujących się 

tu zabytków, świadczy o długiej historii kraju, a także za działaniem ludzkości rozwijającej  

i kształtującej cywilizację
2
. 

To właśnie w kulturze greckiej zapoczątkowany została nowy prąd w sztuce jakim 

stała się rzeźba a wraz z nią kreowanie wizerunków greckich bogów. W taki też sposób 

zaczęto tworzyć pierwsze wizerunki najpiękniejszej ze wszystkich bogiń np. Afrodyty. 

Następnie kultura rzymska, która zaczęła panować w basenie Morza Śródziemnego 

zaadaptowała boginię piękności (Afrodytę) do swojego kanonu bóstw, nadając jej imię 

Wenus lub Wenera. 

Wenus utożsamiana w mitologii jako miłość, piękno, pożądanie i płodność. Wenus 

(Venus) bóstwo latyńskie jakie związane zostało z kulturą rzymską, w którym uchodziła na 

bóstwo sprawujące opiekę nad ogrodami, kwiatami oraz utożsamiana była z wiosną
3
. Główny 

kult świątynny na cześć bogini, znajdował się w Ardei, w mieście istniejącym dłużej niż 

Rzym.  

Dopiero od II w. przed Chr. zaczęto identyfikować ze sobą obie boginie Afrodytę oraz 

Wenus jako jedno i to samo bóstwo, występujące jednak w dwóch kulturach antycznych  

w Grecji i w Rzymie. W samym odwiecznym mieście – Rzymie znajdowało się niegdyś wiele 

świątyń poświęconych bogini Wenus, m. in. na Kapitolu mieściło się sanktuarium ofiarowane 

dla Wenus Erucina
4
, wybudowane w 215 r. przed Chr., kolejna świątynia położona była  

w niedalekiej odległości od porta Collina, przeznaczona do sprawowania kultu w roku 181 

przed Chr. Sulla (zw. Także Falix, sprawujący władzę w Rzymie od II – I w. po Chr.) 
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zapoczątkować w Italii obrzęd dla Wenus Felix
5
, Pompejusz zaś kult Wenus Vietrix 

6
, której 

kult świątynny można było składać od 55 roku przed Chr. 

Wenus swój największy rozgłos, zyskała w czasach kiedy do władzy doszedł Cezar. 

Wtedy to wówczas władca ten zaczął wysławiać i wychwalać  Wenus, która cieszyła się coraz 

większą czcią, jaką składał jej w ofierze lud Italii. Nie do końca wiadomo czy za panowania 

Imperium Rzymskiego na zdobytych przez walki militarne ziemiach, również 

wprowadzono/rozpowszechnione kult bogini Wenus. Niestety pozostaje to pytaniem 

otwartym, do dalszej pracy badań nad kultem bóstw Imperium Rzymskiego.  

 

Afrodyta, imię jej można tłumaczyć jako „piano lśniąca”, „błyszcząca jak morska 

piana”. Posiadała również wiele określeń, które wskazywały na jej pochodzenie, „grecka 

piękność”, „pochodząca z Cypru”, „Pafijka”. O greckiej bogini Afrodycie, pisał m.in.; Homer 

oraz Hezjod. Istnieje wiele legend zapisanych przez Homera czy Hezjoda opowiadających 

 o narodzinach pięknej Afrodyty. Jedną z takich legend było opisywane przez Hezjoda  

w Teogonii wydarzenie narodzin bogini.  

Kronos, który pod wpływem wydarzeń życiowych, stając w obronie swojej matki, 

uciął Uranosowi (ojcu) jądra i wrzucił je do morza, a z białej piany (grec. aphros) jaka 

wytworzyła się w wyniku połączenia męskiego nasienia z wodą, narodziła się Afrodyta. 

Łagodny zefirowy wiatr uniósł boginię na wyspę Kyterę
7
, a z miejsca tego powędrowała, aż 

do wybrzeży Cypru. Kiedy wyłoniła się z morskich piany na brzegu i skierowała się w stronę 

lądu, „osłaniała rękoma swoją cudowną nagość, a spod jej stóp wyrastały kwiaty i świeża 

trawa. Na Cyprze czekały już na nią trzy boginie Pór Roku, Hory, które ubrały ją, przestroiły 

w klejnoty, a potem zaprowadziły na Olimp do bogów nieśmiertelnych. Na jej widok wśród 

Olimpijczyków zapanowało wielkie podniecenie i radość. Wszyscy całowali ją, chwytali za 

ręce i chcieli pojąć za żonę. Zaraz po przybyciu na Olimp przyłączyły się do niej dwa bóstwa, 

które odtąd nie odstępowały jej ani na krok: Eros – Miłość i Himera – Pożądanie”
8
.  

Inną historię narodzin Afrodyty opisuje Hezjod (grecki poeta z VII w. przed Chr.) 

„[Afrodyta (…) narodziła się naga z piany morskiej i płynęła w muszli; najpierw zeszła na 

brzeg na wyspie Kytera. Stwierdziwszy jednak, że wysepka jest mała, powędrowała dalej na 

Peloponez i w końcu osiedliła w Pafos na Cyprze, gdzie nadal znajduje się główna siedziba 
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jej kultu. Za każdym dotknięciem jej stopy wyrastały z ziemi kwiaty i trawy. W Pafos Pory 

Roku, córki Temidy, pospieszały, by ją odziać i przyozdobić]”
9
.  

W mitologii greckiej Afrodyta znana jest również jako kobieta rozkochująca w sobie 

mężczyzn. Jej pierwszym mężem został Hefajson (bóg ognia i kowalstwa), który nigdy nie 

podobał się bogini, ze względu na swoją chorobę (był kulawy). Afrodyta nie dochowywała 

więc wierności swojemu małżonkowi. Zawieranie nowych związków z innymi mężczyznami 

przychodziło jej dość łatwo, jako że dysponowała ona magiczną przepaską, którą podarował 

jej Zeus, a która sprawiała, że nikt nie był w stanie oprzeć się jej urodzie. 

Pewnego razu aby nie powiedzieć prawdy, Afrodyta opowiedziała swojemu mężowi 

(Hefajstosowi) przygodę, jakoby zawitała na dłuższą chwilę na swojej ukochanej wyspie 

Cypr, albowiem w mieście Pafos odbywały się uroczystości na jej cześć. Afrodyta wyrażała 

swoją ogromną radość, opowiadając Hefajstosowi o swojej wizycie na Cyprze, wspominając 

również o wspaniałościach jakie ją tam spotkały m.in.; „składane były wspaniałe ofiary, na 

ołtarzach palono wiele wonnych kadzideł, trudno w takiej chwili było opuścić naszych 

wyznawców” podkreśliła Afrodyta. Nie do końca wiadomo czy to wszystko o czym 

wspominała Afrodyta, Hefajstosowi było prawdą czy tylko historią wymyśloną po to by 

mogła ona spotkać się ze swoim kochankiem Aresem
10

. To zostaje tylko w temacie domysłu 

czy po prostu w mitologii
11

, jedno jest pewne, kult bogini w Pafos istnieje po dzień dzisiejszy. 

To właśnie Pafos (Stare Pafos – PalaiaPafos, Πάφος Παλαιά – Kouklia
12

) jest 

miejscem narodzin bogini Afrodyty, dlatego też sama bogini wspomina o nim swojemu 

małżonkowi. Samo twierdzenie, iż zatrzymała się na dłuższą chwilę, w swoim ukochanym 

mieście przybiera postać wysławienia tegoż miejsca oraz podkreślenia jego wielkości  

i znaczenia dla Afrodyty. Bogini była zaszczycona odbywającymi się tam uroczystościami na 

jej cześć, jaką zapewne organizowali sami mieszkańcy wyspy.  Kult Afrodyty upatruje się już 

w III w. przed Chr. Przypuszcza się, że na kult ku czci Afrodyty złożone były trzy porządki: 

cypryjski (lokalny), wschodni oraz grecki
13

.  
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Miasto Pafos założone zostało w IV w. lub na początku III w. przed Chr., odgrywało 

niegdyś rolę stolicy regionu (od ok. 200 p.n.e. do ok. 350 n.e.)
14

 Cypru. Położone jest  

w północno – zachodniej części wyspy. Początkowo miasto znajdowało się w okresie 

hellenistycznej kulturze a w obrębie  egipskiej dynastii Ptolemeuszy a następnie przeszli pod 

zwierzchnictwo rzymskie. W starożytności miasto to zasłynęło głównie ze znajdującej się tu 

świątyni ku czci bogini Afrodyty (PalaiaPafos). Drugie sanktuarium Afrodyty położone 

również na wyspie, w których czczona była bogini mieściło się mieście Amathus. Ciekawe 

jest to, że sanktuaria te nie czciły posagu bóstwa jak miało to miejsce chociażby  

w Babilonii czy Egipcie, natomiast skupiało się wokół kamienia
15

 – skały
16

. Jak przyznaje A. 

Łajtar, kult bogini na Cyprze został zauważony i mógł zostać przejęty od Fenicjan przez 

cypryjskich Greków. Fenicjanie obecni w Pafos (i na wyspie) skupiali swoją uwagę na kulcie 

bogini Isztar
17

.  

Ciekawe, że na całym Cyprze powszechny stał się kult kobiety istniejący już od 

czasów neolitycznych, kiedy to zostały odkryte pierwsze figurki z wizerunkami kobiet. Z. J. 

Kapera podkreśla, że na dużą uwagę, zasługują odnalezione na Cyprze figurki kobiece 

podkreślające wizerunki matki i dziecka spoczywającego na matczynych rękach (jedna z nich 

datowana jest na 530 r. przed Chr.
18

). Figurki przedstawiają również kilka wizerunków 

Afrodyty i bogini Asztarte odnalezione przez pioniera archeologii Cypru gen.  L. P. di 

Cesnolę
19

. Innym przykładem kultu kobiecego ciała była odnaleziona w Austrii niewielka 

figurka wykonana z wapienia przedstawiająca kobietę, datowana między 32 000 a 27 000 lat 

temu. Figurce kobiety nadano nazwę techniczną Wenus z Willendorfu
20

, przypuszcza się, że 

miało to związek z kultem płodności
21

. Szeroko rozwinięty kult kobiecego ciała, stał się dla 

artystów podłożem dla ukazywania swojego kunsztu rzeźbiarskiego. Jednym z późniejszych 

okresów historii świata sztuki, który rozwijał kunszt rzeźbiarski, wprowadzając nowe techniki 
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do swoje pracy stał, stała się kultura grecka – hellenizmu. Obejmował on tereny Półwyspu 

Bałkańskiego oraz wyspy morza Egejskiego wraz z wybrzeżami azjatyckimi. Największy 

wpływ tego okresu na sztukę przypadał na V-IV w. przed Chr.  

Okres hellenistyczny zaczął rozkrzewiać się od IV w., czyli do czasów dominacji 

Aleksandra Wielkiego. Kultura jaka została zapoczątkowana przez tegoż wielkiego władcę, 

dotarła aż do Egiptu i na Bliski Wschód, dając swój centralny wyraz w Aleksandrii
22

. Naród 

Grecki utworzył w ten sposób „język obrazów dla połowy świata”
23

. Grecy dobrze czuli  

rzeźbę oraz architekturę, udowodnili to już wcześniej przy budowie posągów innych bóstw 

jak również przy konstrukcji świątyń doryckich z kolumnadami, z wyrzeźbionymi plintami   

i frontonami, dając tym samym ekspresję swojej siły (np. Posejdon w Posejdoni), ale także 

pełnej lekkości elegancji (ateński Partenon)
24

. Innym wymową symbolem helleńskiego 

kunsztu pracy stały się rzeźby, które zdominowały sztukę ukazując „dynamiczne pozy  

w skręcie ciała i kunsztownie opracowane, wirujące fałdy szat”
25

. Innym novum była 

dominującja stylu monumentalno – patetycznego, z którego wyróżnić można proces 

heroiczny (bohaterski) i liryczny. Podstawową tematyką w tym okresie stało się ukazywanie 

postaci mitologicznych i historycznych. Centralne miejsce uwypuklały portrety, ujawniające 

cechy modela, co zaprzeczało dotychczasowej klasycystycznej formie rzeźby.  

Wyjątkowe miejsce w statuarycznej rzeźbie w okresie hellenizmu, zajmuje Wenus  

z Milo (Afrodyta z Milo). Urodę Afrodyty wyróżnia esencjolana ekspresyjność i niespotykany 

typ urokliwości, który można by wyrazić jako dostojny. „Afrodyta jest tutaj półnaga, tylko 

nogi ma osłonięte malowniczymi fałdami szat. Dzięki temu motywowi dolna część postaci 

staje się bardziej masywna i ogólne rozwiązanie kompozycyjne nabiera charakteru swoiście 

monumentalnego. Jednocześnie ostry kontrast nagiego ciała i szat pozwala na szczególnie 

bogate rozwiązanie plastyczne. Temu samemu calowi służy ustawienie postaci  

z zastosowaniem obrotu na spirali i lekkiego nachylenia. Zależnie od punktu widzenia, postać 

bogini wydaje się bądź giętka i ruchliwa, bądź pełna majestatu i spokoju. Pomimo idealnych 

kształtów, ciało jej zdumiewa konkretnością i realizmem – poza uproszczonymi bryłą 

i konturami kryje się niezwykle subtelnie wyczuta muskulatura ciała; sprzyja temu również  
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w niemałej mierze niezwykła świeżość faktury, osiągnięta przy obróbce marmuru. I wreszcie 

główną cechą stanowiącą o uroku działa, jest jego wzniosłość etyczna”
26

. 

Rzeźba powstała na kanwie pierwszego wizerunku Afrody z Knidos (Afrodyty 

Knidyjskiej, wykonany w III 6ołowie IV w.przed Chr
27

.), który jest najstarszym wizerunkiem 

ukazującym Afrodytę. Można by mówić, że  późniejszy posąg zwany dzisiaj Wenus z Milo 

jest wymownie podobny do pierwszego wizerunku Afrodyty z Knidos
28

. Słynny antyczny 

posąg wykonany został przez Praksytelesa. Fascynował się marmurem, to jemu przypisywali 

największą lekkość, jaką udało mi się osiągać w rzeźbie. Naturalne tworzywo jakim był 

marmur, stawał się w jego rękach czymś więcej niż kamieniem. Aby podkreślić wyjątkowość 

i miękkość rzeźby polerował ją używając do tego wosku, zyskując przy tym kolorystykę kości 

słoniowej. Praksyteles nie stosował już w swojej pracy żadnego klasycyzmu, koncentrując się 

bardziej na gracji, zmysłowości, które miały łatwo trafić do odbiorcy
29

. Jego domeną 

tworzenia sztuki stały się akty. Sporządzony przez niego w IV w. przed Chr.
30

 posąg Afrodyty 

z Knidos wykonany został z marmuru tzw. paryjskiego. Posąg przedstawia mającą przystąpić 

do kąpieli boginię. Jest to pierwszy wizerunek odsłaniający nagość bogini, a zarazem 

ukazujący piękno duchowe i ludzkiego ciała. Dzieło to jako pierwsze uzewnętrzniło nagości 

w kulturze mitologicznej (greckiej). 

Ukierunkowana głowa w bok komponuje się modelowanym owalem z zaznaczonymi 

dosyć mocno rysami twarzy, równoważąc tym samy włosy upięte w kok z tyłu głowy. 

Rzucające się lekko uchylone usta wraz z wyraźnym spojrzeniem dopełniają się wzajemnie 

tworząc przy tym jedną całość. Za potencjalną muzę Praksytelesa uchodziła Fryne
31

. 

Początkowo rzeźba ta znajdowała na wyspie Kos, lecz greccy zamieszkujący wyspę, nie byli 

do niej ochoczo nastwieni, dlatego też postanowili sprzedać posąg. Kupcami okazali się 

mieszkańcy wyspy Knidos, którym posąg spodobał się tak bardzo, że znaleźli dla niego 

miejsce w swojej niewielkiej okrągłej świątyni
32

. Często również uważa się, że Afrodyta  

z Milo jest kopią Afrodyty z Kapui, rzeźby pochodzącej z końca IV wieku przed Chr., a która 
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mieści się dzisiaj w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Neapolu (Włochy). Cechy 

jakie miały by łączyć te dwie rzeźby to podobieństwo rzymskiego i greckiego stylu
33

. 

 

Rozwijająca się sztuka rzeźbiarka przechodziła znaczne i szybkie ewolucje od małych 

figurek o specyficznym charakterze wotywnym i kultowym lub produkcji fajansu, do 

wielkich posągów bóstw lub znanych osobistości tamtego czasu. Najczęstszym używanym 

materiałem w rzeźbie stała się: kość słoniowa, brąz oraz glina. Jednym rodzajem 

wywodzącym sięz rzeźby stała sztuka cykladzka, rozwinięta na wyspach leżących na Morzu 

Egejskiem  m.in., w Nakso czy Syros czy Melos
34

. Milos/Melos należy do greckich cyklad, 

 a zamieszkana jest w większej części przez Dorów – jedną z bardziej zamożnych dynastii. 

Kiedy na wyspie rozpoczęły się odkrycia archeologiczne, oczom archeologom zaczęły 

ukazywać się skarby skrywane przez wyspę. Okazało się, że bogactwo wyspy pochodziło  

z naturalnych złóż jakie rodziła wyspa. Skarby te dostępne były w kopalniach dostarczającym 

surowce tj.;. ałun, siarkę i pumeks
35

. 

To właśnie na tej wyspie, został znaleziony posąg Wenus z Milo, nieopodal 

starożytnego teatru przez pewnego wieśniaka w 1820 r. po Chr. (daw. Melos
36

) wraz  

z hermami i częściami tekstu.  

 Wieść o odnalezieniu posągu bogini Afrodyty/Wenus w Milo szybko dotarła do uszu 

ambasadora Francji z siedzibą w Konstantynopolu. Dzieło to zostało zakupione przez markiza 

de Rivière, który następnie podarował go królowi Francji sprawującemu rządy na przełomie 

XVIII/XIX w., Ludwikowi XVIII. Figura została sprezentowana przez króla Francji w 1821 

roku trafiając do najsławniejszego muzeum świata Luwru
37

.  

Już w chwili znalezienia posąg był podzielony na dwie części, bez ramion bogini oraz 

bez lewej nogi. Badacze prowadzący prace archeologiczne zadali sobie dużo trudu  

w odszukaniu brakujących „części ciała bogini” lecz bez większego skutku.  

Zauważalny lekki skręt całego ciała, rzuca się jako centralny punkt posągu. Wizerunek 

odsłania również dość wzniosły wyraz twarzy stojący w opozycji do nagiego torsu bogini 
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(„wspaniały brzuch, długi jak morze” – napisał rzeźbiarz Auguste Rodin)
38

 z osuwającą się 

lekko ciężką tkaniną, pofalowaną po bokach. Cały ciężar oparty został jedynie na prawej  

(a zarazem jedynej nodze) nodze, dlatego też został możliwy lewostronny skręt ciała  

z zaakcentowanym odchyleniem miednicy i pleców w stosunku do odchylonej w lewą stronę 

głowy. Ten sposób wyrażenia rzeźby uważany jest za precyzyjny w ujęciu en trois quartes,  

a nie frontalnie co charakteryzowało klasykę okresu greckiego. Dużą uwagę zwraca w rzeźbie 

samo spojrzenie i asymetryczny rozstaw oczu. „Sinusoidalna linia konturu wraz z pełnią 

kształtów wyrażają naturalizm możliwy tylko w okresie hellenistycznym”
39

 ze względu na 

ogromne umiejętności jakie posiadali ówcześni rzeźbiarze, łącząc ze sobą ruch, lekkość 

postaci autonomizm draperii. 

Posąg wykonany został z jasnego marmuru paryjskiego o wysokość 2,04 m. Dzieło 

sporządzone zostało z połączonych ze sobą dwóch bloków marmurowych  ( biust, nogi, lewa 

ręka oraz noga) spojonych ze sobą kołkami. Niegdyś Wenus z Milo przyozdobiona była 

metalową biżuterią
40

.  

Dzieło to do dziś skrywa w sobie wiele tajemnic, które pozostając tylko w sferze 

spekulacji, ponieważ brak jest dowodów na potwierdzenie tych tez. Jedno  przypuszczenie 

opowiada jakoby Afrodyta miała stać na żółwiu
41

, inne twierdzenie odnosi się do samego 

ułożenia rąk przez Wenus. Uważa się, że bogini mogła trzymać w swojej lewej dłoni jabłko – 

będące sugestią do  wyroku nad Parysem. Innym przedmiotem w jej ręce mogła być korona, 

tarcza bądź lustro, w którym podziwiał swoje piękne odbicie
42

. Wokół rzeźby krąży również 

spekulacja jakoby, posąg miał by nie przedstawiać Wenus a czczone na Melos morskie 

bóstowo – Amfitrynę
43

. Innymi propozycjami było również oparcie się bogini o filar lub 

Wenus mająca opierać się łokciem o ramię swojego kochanka Aresa. Nadal zatem trwają 

szerokie dyskusje nad kompozycją, chronologią czy autorstwem tegoż działa.  

Według tego, czy trzymała łuk lub amforę, była Artemis lub Danaid. Ona jest 

powszechnie uważa się, że stanowią Afrodyty, ze względu na jej pół nagość i jej zmysłowe, 

kobiece kształty. Mogła odbyła jabłko - aluzja do wyroku Paryża - korony, tarcza, lub lustro 

w którym podziwiał jej odbicie. Jednak może ona być również bogini morza Amphitrite, który 

był czczony na wyspie Milo. 
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Plastykę rzeźby osadza się w okresie późno hellenistycznym, wykonanie posągu 

mogło być pomiędzy rokiem 160 – 30 przed Chr. Wnioskować można to po „osłabieniu 

inwencji twórczej na rzecz chłodnego, akademickiego nurtu klasycyzującego”
44

, które 

najbardziej zostały rozwinięte w Atenach  i Grecji właściwej. Jednym z najbardziej 

rzucających się w oczy elementów w posągu Wenus z Milo jest bez wątpienia szata, jaka 

okrywa sferę intymną bogini. Znany jest jedynie jeden ośrodek, który słynął z tak wielkiej 

precyzji rzeźbiarskiej, w wykonywaniu tak lekkich, zwiewnych szat. Kreatorem takiego stylu 

stała się formacja wyspiarsko-małoazjatycka
45

. Z czasem w środowisku tym, dopracowano 

kobiece szaty, uzyskując tym samym efekt przebijających pionowo fałdek – plisek grubych 

koszul lnianych lub wełnianych, „poprzez cienką diagonalnie zmarszczoną materię 

obszernego szala”
46

.  

 

Istnieją także różne domysły co do autorstwa posągu ukazującego Wenus z Milo. 

Greckie epoiese – wykonał, dość często napis taki znajdował się na rzeźbach, które były 

wykłuwane wprost na posągu, aczkolwiek często „podpisy” autorów znajdowały się na bazie 

danego posągu. Co ciekawe sygnatur takich nie stosowały kultury: egipska i mezopotamska
47

. 

Wielu starożytnych autorów posągów zamieszczało na bazie dzieła swój podpis, czytelny dla 

odbiorcy. W przypadku posągu Wenus Milońska czy Nike z Samotraki
48

 trudno jest określić 

autora, zachowało się wspaniałe dzieło, któremu brak jest autora. W innych przypadkach 

zachowała się baza wraz z podpisem autora, lecz nie pozostał żaden ślad po jego twórczości. 

Zubożały materiał historyczny stawia trudności przy dokonaniu prawidłowej oceny bądź 

rozpoznania dzieła sztuki. Ponieważ rzeźba Wenus z Milo nie została podpisana przez jej 

wykonawcę, można mieć tylko domniemania. To co może stać się pomocne do określenia 

wykonawcy to znajdujący się pod spodem posągu napis……andros, syn Henidosa z Antiochii 

nad Meandrem
49

. Napis ten może świadczyć za autorstwem Androsa, syna Henidosa lub być 

przykładem jakoby Andros, syn Henidosa był współpracownikiem głównego wykonawcy 

posągu. Istnieje również spekulacja jakoby wyżej wymieniona osoba, próbowała się podszyć 
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pod prawdziwego auta działa, a sobie przypisać popularność. Innym przykładem twórcy 

dzieła mógł być Agesandros z Antiochii nad Meandrem
50

.  

Posąg Wenus z Milo jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł sztuki a zarazem 

najsławniejszym wizerunkiem na jakim została ukazana bogini piękna, miłości i pożądania. 

Dzisiaj posąg ten można oglądać w Luwrze.  

 

 

***** 

 

Afrodyta z Milo znana powszechnie jako Wenus z Milo pełni często w sztuce funkcję 

doskonałego prototypu kobiecości i piękna ciała.  

Bogactwo i tajemniczość rzeźby stanowi o jej wyjątkowości. Bez względu na dobór 

tematyczny i stylowy przedstawiony w rzeźbach główną postacią jest często człowiek. To on 

staje się punktem centralnym w tej sztuce, podobnie jak w stworzeniu świata przez Boga
51

. 

Można odnieść wrażenie, że celem twórców było ukazanie pewnych momentów dotyczących 

egzystowania człowieka na ziemi. Rzeźba wyróżniała się swoją ekspresją np. patosem, 

sielanką czy dramatyzmem, emocją i sposobem ukazywania postaci. Większość wizerunków 

posągowych bogini, podkreśla jej ziemską urodę, zmysłowość, młodość a zarazem kobiecość, 

życie codzienne i doskonałość ciała.  
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