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Antinous Belwederski - Rzeźba stanowiła źródło natchnienia nowożytnych artystów. Przedstawia 

stojącego nagiego mężczyznę o melancholijnym wyrazie twarzy oraz opuszczonym wzroku, z 

płaszczem podróżnym przewieszonym przez lewe ramię i okręconym wokół przedramienia. 

 

Grupa Laokoona - Rzeźba przedstawia trojańskiego kapłana Laokoona i jego dwóch synów, w obliczu 

śmierci, zaatakowanych przez węże morskie. Rzeźbę tę nazwano „prototypową ikoną ludzkiej agonii” 

w sztuce zachodniej. W przeciwieństwie do agonii przedstawianej w sztuce chrześcijańskiej, cierpienie 

to nie ma odkupieńczej mocy ani nagrody. 



 

Apollo Belwederski – Rzymska rzeźba pochodząca prawdopodobnie z II wieku, będąca kopią 

wykonanego w IV wieku p.n.e. greckiego oryginału dłuta Leocharesa. Apollo pierwotnie dzierżył w 

dłoni łuk, co pozwala przypuszczać, że przedstawiono go jako boga łowów lub boga Słońca. 

 

Ozyrys - W mitologii egipskiej bóg śmierci i odrodzonego życia, Wielki Sędzia zmarłych. Przedstawiany 

był w postaci człowieka w koronie atef na głowie z insygniami władzy królewskiej w dłoniach. 



 

Szkoła Ateńska - To słynny fresk Rafaela Santi, który zdobi wnętrze Pałacu Watykańskiego, a dokładnie 

komnaty Stanza Della Segnatura. Powstał on w pierwszej dekadzie XVI w. Malarz przedstawił tutaj całą 

plejadę starożytnych filozofów. W centralnej części fresku widać Platona i Arystotelesa. Pierwszy z nich 

wskazuje ręką na niebo, drugi wykonuje analogiczny gest w kierunku ziemi. Fresk ten przedstawia 

wspólnotę ludzi rozumu, przyjaciół mądrości. Znamienne jest to, że malarz sportretował filozofów 

prezentujących zupełnie odmienne światopoglądy. Platon wskazujący na niebo to prekursor 

kierunków idealistycznych, poszukujących sensu rzeczy w niewidzialnym świecie ducha i 

lekceważących niedoskonałą rzeczywistość materii. Arystoteles z kolei to filozof „złotego środka”, 

próbujący znaleźć konsensus pomiędzy praktycyzmem a idealizmem. 

 

Juliusz Cezar - Twarz odwzorowana w popiersiu naturalnej wielkości nosi więc znamiona czasu: 

poorana jest zmarszczkami i ma zapadnięte oczy. 



 

Bitwa pod Wiedniem - Obraz przedstawia scenę z września 1683, kiedy to połączone wojska polskie i 

cesarskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego odniosły wiekopomne zwycięstwo nad tureckimi 

wojskami dowodzonymi przez wezyra Kara Mustafę. Król Jan III Sobieski postanowił o tym fakcie 

powiadomić papieża Innocentego XI. Na obrazie Jan Matejko pokazuje moment wręczenia listów do 

papieża, u stóp króla widzimy turecką chorągiew, która wraz z listem została wysłana do Rzymu. 

 

Stworzenie Adama - To malowidło przedstawia początkową partię Księgi Rodzaju, w której mowa jest 

o powstaniu człowieka.Fresk Michała Anioła wpisuje się w założenia sztuki renesansowej. W 

postaciach zwraca uwagę ich doskonała cielesność, doceniana przez sztukę tego okresu. Stworzenie 

człowieka jest tu szczególnym i wyróżnionym aktem Boskiej kreacji, co współgra z antropocentryzmem 

epoki odrodzenia. 



 

Styl Czarnofigurowy - Stosowany w starożytnej Grecji sposób zdobienia naczyń ceramicznych. Ta 

słynna amfora, sygnowana przez Exekiasa zarówno jako garncarz, jak i malarz, słusznie można zaliczyć 

do arcydzieł tego artysty i ogólnie ceramiki attyckiej. Technikę malarską towarzyszą drobiazgowe 

prace grawerskie wykonywane po wypaleniu w celu oddania detali i zdobień. Przedstawiony epizod, 

obcy tradycji homeryckiej, mimo pozornego spokoju anegdoty naładowany jest tragizmem przyszłych 

wydarzeń. Achilles i Ajax, zidentyfikowani inskrypcjami, podobnie jak inne postacie, siedzą i grają w 

kości; odczytaj zdobyte punkty, odpowiednio cztery i trzy, na co wskazują napisy, które wychodzą z ich 

ust jak w komiksie. Po drugiej stronie przedstawiona jest rodzina Dioskouri. Castor trzyma za wodze 

konia Kyllarosa i odwraca się do Ledy, która podaje mu mąkę, podczas gdy Pollux bawi się z psem, a 

Tyndareus pieści koński nos. 

 

Augusto di Prima Porta - Marmurowy posąg cesarza Oktawiana Augusta. Główna postać jest ubrana 

w krótką tunikę, na której nosi pancerz zapinany na ramionach skórzanymi paskami. Jego ubiór oraz 

wyciągnięta ręka może sugerować, że władca zamierza przemówić do żołnierzy. 


